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Mensagem

Caros associados,
Neste final de 2011 que se aproxima gostaria de destacar, como é de conhecimento
geral, a posse da nova diretoria de nossa Associação durante a realização do 11° CBPol em
Campos do Jordão – SP.
Desejo muito sucesso aos novos diretores que ingressam e agradeço de modo especial
aos que encerram sua participação destacando suas contribuições nestes dois últimos anos
que vem permitindo o crescimento da ABPol em sua atividades.
Gostaria de destacar a realização neste ano de sonho antigo de nossa Associação que diz
respeito à criação da regional Norte/Nordeste que certamente propiciará maior integração
e fortalecimento da ABPol bem como permitirá maior grau de disseminação dos conhecimentos acadêmicos,
tecnológicos e científicos na área de polímeros.
Desejo a todos um feliz natal e um ótimo 2012!

Dellyo Ricardo S. Álvares

Editorial
Caros leitores,
Entregamos a vocês pela segunda vez a Edição 5 de nossa revista. Esta foi uma conquista de toda nossa comunidade
que vem de forma continuada submetendo um número expressivo de excelentes trabalhos. Espero que no ano de 2012,
seja a Saúde o principal vetor para que cada um de vocês possam continuar junto da ABPol, na construção de um
acervo de material científico que possa servir como referência à formação de nossos profissionais que desejarem
especializar-se na área de materiais poliméricos. Espero que estes trabalhos, num horizonte muito próximo, coloquem
nossa revista entre as melhores a nível mundial. Desejo e torço muito para que nossos revisores não percam o estímulo
e continuem com o excelente critério e disponibilidade permitindo a publicação de artigos de elevado nível científico
e tecnológico.
Finalmente informo que após 5 anos como Editor da revista tenho a honra de passar esta tarefa a nossa colega
Professora Doutora Elisabete Frollini.
Agradeço a todos a efetiva e imprescindível colaboração e disposição de tempo para colaborar com nossa revista
e desejo que neste novo ano todos os sonhos continuem e se realizem através das vitórias e derrotas que são nosso
aprendizado diário.
Um forte abraço a toda comunidade polimérica, Adhemar.

Comitê Editorial
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