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M e n s a g e M  d o  V i c e  P r e s i d e n t e  d a  a B P o l

Caro Leitor,
Nós da diretoria da ABPol estamos muito contentes com os acontecimentos deste 

ano. Estamos com novos sócios patrocinadores, Basell, DSM Elastomers, DuPont e 
Ticona; e novos sócios coletivos, Fundacao CPqD, Milliken e Onix Plastic. Empresas 
estas, que são motivo de orgulho para nossa associação. Continuamos em campanha e 
em negociação para trazermos novos sócios.

Este ano realizamos vários cursos com um grande numero de participantes: “Análise 
de Problemas e Pecas Moldadas por Injecao”, “Estrutura e Propriedades dos Polímeros”, 
“Nanocompósitos Poliméricos com Argilas”, “Plásticos de Engenharia e sua Seleção 
por Simulação Eletrônica”, “Polimerização por Emulsão” e “Resinas para Modelação, 
Ferramentaria e Prototipagem”. Estamos promovendo o conhecimento dos materiais 

poliméricos, um dos nossos principais objetivos.
Estamos trabalhando para que o 9º CBPol (Congresso Brasileiro de Polímeros) realizado em Campina Gran-

de/Paraiba, seja mais um grande sucesso. Já temos um grande numero de inscritos. Participem!
Neste final de diretoria temos que agradecer a todos os diretores que tanto trabalharam e contribuíram para as 

grandes mudanças e realizações que ocorreram na ABPol, nestes dois últimos anos. O sucesso do Macro, a com-
pra da nova sede da ABPol, a reestruturação e reorganização da Associação financeiramente e contabilmente. O 
sucesso das comissões técnicas e dos programas interlaboratoriais. Obrigado.

Esta administração foi de muitas mudanças cujo objetivo é a profissionalização da Associação, assim como o 
seu fortalecimento, crescimento e prosperidade.

Aproveitem a revista e dêem sugestões de melhoria que sempre serão bem vindas.
Muito obrigado pela atenção e participação.

Edson F. Joaquim

e d i t o r i a l

Esta 3a edição da revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia” traz várias matérias interessantes. Uma delas 
sobre fractografia de compósitos estruturais utilizados na industria aeronáutica; uma segunda que enfoca uma 
discussão contrapondo aspectos relacionados a coleta seletiva, reciclagem e uso de materiais biodegradáveis; 
acrescentou-se também matériais sobre o 10º Seminário das Comissões Técnicas e sobre os resultados da eleição 
para renovação de 14 membros do Conselho Diretor da ABPol.

A revista estará disponível para nossos associados no mês de Outubro, exatamente durante a realização do 
9º CBPol, que acontece em Campina Grande na Paraíba. Esperamos a participação maciça de nossos associados 
tanto do Setor produtivo como da Academia, para que o congresso possa de fato cumprir seu papel como agente 
de interação e de ponto de partida para o estabelecimento de novas relações de colaboração entre estes dois se-
tores fundamentais à nossa economia.
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