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A ABPol na gestão atual tem em seus principais objetivos, o aumento da sua participação como
promotora na formação de recursos humanos de excelência na área de polímeros e materiais. Desta
forma serão oferecidos novos cursos que possam atender a demandas identificadas recentemente
pela associação na nossa comunidade.
Ainda em 2010 deveremos oferecer um curso dedicado à ressonância magnética nuclear com
foco em aplicações no segmento de tintas, poliolefinas, resinas de recobrimento e elastômeros.
Este curso deverá ser oferecido a partir de parceria que está sendo firmada com a AUREMN
(Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear) e ministrado por profissionais que
atuam diretamente na área.
A ABPol pretende também ampliar de uma maneira geral a oferta de cursos que simultaneamente
apresentem um caráter teórico e prático. Outras iniciativas relacionadas à formação de recursos
humanos estão sendo estudadas e poderão ser anunciadas ainda neste ano.
Outro ponto que eu gostaria de registrar é a ampliação de eventos promovidos pela Regional
Leste com destaque para o seminário que terá como tema a Análise de Ciclo de Vida de Plásticos em agosto próximo
no Rio de Janeiro. A Regional Leste promoverá também a primeira Reunião das Comissões Técnicas fora do Estado de
São Paulo em 11 de agosto.
Em Recife, Pernambuco, acontecerá no dia 18 de agosto o evento denominado “Tarde com Polímeros” organizado pela
Professora Yeda Medeiros da UFPE com configuração semelhante ao já tradicional Café com Polímeros, devendo reunir a
comunidade técnico-científica da região.
Finalmente gostaria de transmitir à comunidade polimérica que estamos realizando um processo de modernização da
nossa página na internet de modo a tornar possível o aumento e a qualidade de serviços ofertados por nossa associação.
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Caros associados estamos entregando a vocês a segunda Edição de nossa revista e com muita satisfação informamos
que temos material para a publicação até da primeira Edição de 2011. Obrigado pela confiança e temos a certeza que
com este apoio poderemos cumprir de forma irretocável nosso compromisso de divulgar o mais amplamente possível os
conhecimentos e o progresso da área de materiais poliméricos a todos os profissionais não só de nosso imenso Brasil mais
da América Latina e quiçá até da América do Norte e Europa. Incentivo vocês a nos mandarem trabalhos na língua inglesa
e espanhola, assim como estarem atentos às inúmeras atividades previstas na mensagem acima de nosso Presidente. No
site atual da revista vocês poderão encontrar já em pleno funcionamento um novo link onde se encontram os trabalhos
denominados “Overview on Polymeric Materials” e que neste mês já temos 2 artigos de revisão publicados. Estamos
investindo esforços no sentido de poder o mais breve possível, ter junto ao SciELO todos os volumes de nossa revista com
os artigos cadastrados com um número DOI. Para esta Edição trazemos como matéria os resultados do 14º Seminário das
Comissões Técnicas e de nossa participação na PLASTSHOW.
Boa leitura a todos e continuamos contando com vocês: autores e revisores; para podermos alcançar definitivamente o
reconhecimento internacional de nossa Revista.

Comitê Editorial

L

Polímeros, vol. 20, nº 2, 2010

E1

