Caros Amigos Associados

O ano de 1998 é muito importante para todos nós associados da ABPol,
pois estamos comemorando 10 anos
de muito sucesso e realizações. Nestes
10 anos as Indústrias/Empresas privadas e as Universidades/Centros e
Institutos de Pesquisas se aproximaram, entendendo e discutindo suas necessidades e prioridades através:
*Da nossa consagrada revista, não
só admirada e respeitada aqui, como
fora do Brasil;
*Das comissões técnicas, reconhecidamente um importante fórum de debates. Atualmente é crescente o interesse
pelas questões discutidas nas comissões
de Reciclagem, Identificação e Caracterização e Reologia e Processamento.
*Das Comissões Regionais, cada dia mais buscando
esta parceria com o setor privado através das realizações
de eventos específicos da região como o que ocorreu recentemente no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
*Dos cincos Congressos que realizamos em São Paulo, Rio de Janeiro e recentemente em Salvador reconhecidamente com total sucesso não só por nós como
também por importantes pesquisadores/visitantes internacionais que aqui compareceram enriquecendo e valorizando este que já é um dos mais importantes eventos
Científico/Tecnológicos do Cone Sul.
Além disso, muito tem sido feito ao longo destes 10
anos na área de capacitação dos profissionais da área de
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polímeros, através dos inúmeros cursos abertos e ¨in Company¨, em parceria com SPE e INP (principalmente
nos eventos que envolveram profissionais do exterior) e seminários. Somente neste ano estamos programando 2 seminários em parceria com a
SPE; um seminário sobre Condutividade Térmica com a participação
de especialistas do exterior; o encontro das 3 Comissões Técnicas e, na semana do nosso aniversário (23 de setembro), um importante evento onde
discutiremos aspectos importantes do
nosso setor, com a participação de Empresários, Jornalistas e Representantes
do Governo.
Por tantas realizações não poderíamos deixar de ser
reconhecidos pelo Governo como uma ETS - Entidade
Tecnológica Setorial que com sua estrutura organizacional já constituída, está em vias de submeter diversos projetos ao Governo.
Assim AMIGOS ASSOCIADOS gostaria de finalizar agradecendo a todos, em especial aos membros do
Conselho de todas a gestões, Coordenadores das Comissões Técnicas e Regionais, Comitê da Revista, Diretores e o apoio da comunidade que direta ou indiretamente têm sido os responsáveis pelo sucesso da ABPol.
Muito Obrigado e até breve.
Edson R. Simielli
Presidente
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