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Caros Amigos Associados

Estamos presenciando momentos
de grande turbulência mundial, cau-
sada principalmente pela grave crise
que recentemente assolou os países
asiáticos. Os últimos acontecimentos
que provocaram quedas nas principais
bolsas do mundo, principalmente dos
países emergentes como o Brasil, de-
monstraram a vulnerabilidade do atual
modelo capitalista mundial. Neste
momento, acirrada pela forte compe-
tição globalizada, as empresas buscam
manter sua competitividade através da
evolução tecnológica, ganhos de pro-
dutividade e qualidade.

A ABPol por possuir como asso-
ciados empresas, universidades e cen-
tros de pesquisa, tem uma missão muito importante neste
cenário. Foi com esta linha de pensamento que na últi-
ma reunião de Conselho aprovamos os objetivos para
os próximos 2 anos. Como é do conhecimento de to-
dos, um dos grandes objetivos é a consolidação da ABPol
como uma ETS (Entidade Tecnológica Setorial), atra-
vés da qual desenvolveremos projetos tecnológicos em
sintonia com as necessidades acima mencionadas. For-
taleceremos e motivaremos as Comissões Técnicas onde
problemas específicos poderão ser debatidos, principal-
mente aqueles que afetam o setor de transformação. Na

área de capacitação e treinamento, in-
tensificaremos as relações com a SPE
e o INP, promovendo cursos volta-
dos à evolução técnica e tecnológica
de nossos profissionais,  essenciais
para ganhos de qualidade e produti-
vidade.

A ABPol precisa ser de fato uma
Associação de âmbito Nacional por-
tanto, novas Regionais serão consti-
tuídas, principalmente nas regiões
Norte e Nordeste, com o mesmo su-
cesso das regionais do RJ e RS. Nos-
sa revista será ampliada e abrirá es-
paços para publicações técnicas,
tecnológicas de outros Países, princi-
palmente do MERCOSUL. E final-

mente, porém não menos importante, promoveremos 2
grandes eventos: em 98, a comemoração dos 10 anos da
ABPol e, em 99, o 5º Congresso Brasileiro de Polímeros.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para para-
benizar o Prof. AILTON e sua equipe pelo excelente
trabalho realizado na gestão anterior e informar nossos
associados que podem esperar muito empenho da nova
Diretoria para atingir os objetivos propostos.

Edson R. Simielli
Presidente


