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A ABPol inicia mais um ano de suas atividades e nos propomos vários desafios tanto
na área administrativa quanto na dos serviços de alto interesse da comunidade. Desde
o final do ano passado estamos nos estruturando administrativamente, otimizando serviços e custos para que o tempo e os recursos sejam aplicados mais nas atividades afins
de nossa Associação. Essa estruturação foi iniciada pela compra da sede, seguida de
otimização dos procedimentos, reformulação do nosso site, entre outras melhorias.
O ano de 2008 iniciou com a realização do workshop “Bionanocompositos com Aplicação na Indústria Automobilística” em 30 de janeiro em São Paulo. O evento contou
com uma palestra do Prof Mohini Sain e foi concluído com uma Mesa Redonda sobre
aplicações de biocompósitos, com participação de pesquisadores de renome nacional
na área. Em maio está programado o 12° Seminário das Comissões Técnicas e estão
programados pelo menos 5 cursos para ocorrerem ao longo do ano que são: Nanocompósito (em dois módulos),
Problemas de Injeção, Extrusão de Chapas e Termoformagem, Polimerização em Emulsão e Catalisadores para
Poliolefinas. Além disso, pretendemos manter a interação com os associados, participando de vários eventos e
das principais feiras do país, incluindo a participação na Plastshow 2008 com um estande.
A comunidade de polímeros no país tem participado intensamente nas atividades realizadas pela ABPol,
contudo nem todos ainda são sócios. Assim, convidamos a todos que reconhecem que estamos nos esforçando
para unir a comunidade e contribuir para o desenvolvimento da área que se tornem sócios para que tenhamos
representatividade.

Raquel S. Mauler
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A revista Polímeros: Ciência e Tecnologia inicia com esta edição no. 1, mais um ano de divulgação das pesquisas e desenvolvimentos na área de polímeros, cuja qualidade se deve fundamentalmente à colaboração de
nossos consultores, no criterioso trabalho de avaliação dos trabalhos submetidos. Desde o ano passado atingimos
a marca de 12 artigos técnico-científicos por edição em diversas áreas de abrangência da Ciência dos Polímeros,
e com o objetivo de assim continuar, esta edição também traz 12 artigos, além de um artigo de divulgação da
revista AIM Magazine (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole), com o qual mantemos um intercâmbio de troca de divulgação de artigos previamente selecionados.
Aproveitamos a oportunidade da visita ao Brasil, por um período de dois meses, do Professor Mohini, especialista na área de Bionanocompósitos e apresentamos uma matéria sobre o Workshop de Bionanocompósitos
com aplicação na Indústria Automobilística.
Nossas boas-vindas aos novos membros do Conselho Editorial: Profª Elisabete Frollini (IQSC-USP) e Prof.
José Carlos C. S. Pinto (COPPE-UFRJ), que prontamente aceitaram o convite para fazerem parte do Comitê
Editorial da revista.
Aos nossos fiéis leitores, esperamos que neste ano, novamente nos apóiem com o envio dos resultados de suas
pesquisas e desenvolvimentos, para que possamos divulgá-los a nossa sociedade brasileira. Assim, estaremos
cumprindo o nosso papel de levar de forma séria e precisa os conhecimentos que poderão, de forma modesta
contribuir para o desenvolvimento tecnológico de nosso País e talvez servir como referência bibliográfica para
auxiliar na formação de novos recursos humanos na área da Ciência dos Polímeros.
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