
3Polímeros: Ciência e Tecnologia - Jul/Set - 98

M
E
N
S
A
G
E
M

D
O

P
R
E
S
I
D
E
N
T
E

Parabéns ABPol

Estamos comemorando 10 anos
de muitas realizações. Graças à de-
dicação de aproximadamente 1000 as-
sociados, entre Pessoas Físicas, Em-
presas, Universidades e Institutos de
Pesquisas, muitos desafios foram
vencidos. Mais de 1700 horas/aula
para mais de 2100 participantes; 4
edições do “Congresso Brasileiro de
Polímeros” e diversos apoios a even-
tos nacionais e internacionais na área;
farto intercâmbio com as Indústrias
através das 28 edições da Revista
“Polímeros: Ciência e Tecnologia”;
reuniões das Comissões Técnicas e
parcerias com AEA, ABTB; SPE;
INP; PLASTIVIDA; USP; UNESP;
ABC; ABM; UFSCar entre outras. Por todas estas
realizações, o reconhecimento como uma ETS para o
setor de Polímeros.

Porém, a ABPol é eterna. E como Entidade eter-
na, o Conselho decidiu presentear os associados da
ABPol com o III Encontro Nacional onde conhecere-
mos a visão de três personalidades que influenciam
as Indústrias de Polímeros do nosso País.

Do lado Acadêmico e Governamental, escolhemos
o Dr. Claudio Raeder - Secretário do Desenvolvimento

Tecnológico e pelo lado Industrial,
duas Empresas que vêm investindo
muito em nosso País: o Dr. Eduar-
do Eugênio Gouvêa Vieira,  Presi-
dente da FIERJAN e do grupo
Ipiranga e o Eng. Francisco Ferraroli
dos Santos - Diretor da Divisão de
Plásticos de Engenharia da Rhodia
Brasil S/A.  Tenho certeza de que
os nossos ilustres convidados trans-
mitirão uma idéia clara sobre o fu-
turo da Indústria de Polímeros; so-
bre a influência da Globalização nas
nossas estratégias e no comporta-
mento da área Acadêmica e dos
Centros de Pesquisa nesta nova Era.

Amigos Associados, participem,
questionem e aproveitem este importante momento das
nossas vidas profissionais. Todos nós conhecemos a gran-
de missão da ABPol. Vamos entender as necessidades e
carências das áreas Acadêmicas e Industriais e, assim,
exercer nosso importante papel neste novo cenário.

PARABÉNS A TODOS OS ASSOCIADOS

Edson R. Simielli
Presidente


