
3Polímeros: Ciência e Tecnologia - Jan/Mar - 99

M
E
N
S
A
G
E
M

D
O

P
R
E
S
I
D
E
N
T
E

Caros Amigos Associados

Enfim a Brasilplast! A maior fei-
ra da Indústria de Plásticos da Améri-
ca Latina e entre as seis maiores do
mundo está de volta.

Creio que teremos a oportunidade
de conhecer os últimos avanços tecnoló-
gicos dos setores de máquinas e equipa-
mentos, resinas e aditivos. Alé m disso,
as Indústrias prometem muitas novida-
des a nível de processamento dos mate-
riais plásticos e novas aplicações. Com
a Globalização as defasagens técnicas e
tecnológicas já são fatos do passado. Por-
tanto, sem dúvida é um momento ímpar
para todos os profissionais ligados a este
setor da Indústria. Para todos nós da
ABPol é muito mais que simplesmente
absorver os últimos avanços tecnológicos. É um momento
precioso para divulgarmos o nosso trabalho e os serviços
que podemos oferecer a esta comunidade atraindo assim
mais e mais Empresas para a nossa Associação. Portanto,
convido a todos os Sócios a nos visitarem e, se possível,
dedicar um pouco do seu tempo na divulgação da nossa
Associação junto a seus Amigos e Clientes. Estamos, como
das outras vezes, juntos com o INP e SPE.

Como vocês podem observar,
apesar da difícil situação que estamos
passando, em função da crise eco-
nômica do Brasil com a desvalori-
zação do Real, falta de credibilidade
dos investidores internacionais, etc.,
etc., etc..., as Empresas têm nos
apoiado, investindo na nossa revis-
ta, nos nossos treinamentos e, mais
importante, se associando a nós. Esta
prioridade que temos recebido, sem
dúvida, tem que ser motivo de mui-
to orgulho para todos nós, pois é uma
demonstração de confiança e impor-
tância no nosso trabalho. Demons-
trem este orgulho na feira.

 Aproveito para agradecer a todos por, tanto tecni-
camente como economicamente, viabilizarem a edição
desta revista. Sem dúvida será o nosso grande veículo
de divulgação.

Um grande abraço a todos e ótima feira.

Edson R.Simielli

Presidente


