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Caros leitores,
Em Setembro do ano passado a ABPol atingiu a sua maioridade, 18 anos !!! com muito
trabalho e dedicação por parte de seus diversos idealizadores e diretores.
É com muita alegria que nós da diretoria comunicamos a realização de mais um sonho, a
compra de uma sede própria. Agora a ABPol terá o seu próprio local de trabalho (veja foto
na página E14). Sempre em busca do aprimoramento estaremos em breve trabalhando para
melhorar a sua informatização. Os nossos colaboradores terão uma melhor condição de trabalho e os nossos recursos serão melhor alocados e disponibilizados.
Tudo o que temos feito nestes anos todos é graças ao apoio de nossos associados e patrocinadores. Pessoas e Empresas que acreditam no avanço da ciência e da tecnologia. A todos,
o nosso muitíssimo obrigado.
Este será um ano de muitas atividades, de muitos congressos e feiras extremamente importantes para a nossa comunidade polimérica. A ABPol praticamente estará presente direta ou indiretamente em
quase todos estes eventos. Em Abril, o ISNAPOL / IMC (Gramado - RS), em Maio Brasilplast (São Paulo - SP) e o
PPS-23 (Salvador - BA), em Outubro o 9º CBPol (Campina Grande - PR) e a feira K’2007 (Dusseldorf, Alemanha).
A ABPol tem trabalhado muito para promover o conhecimento científico e tecnológico em todo o Brasil como
vocês podem observar na programação deste ano. Vejam os detalhes no calendário de eventos.
Nesta edição encontra-se (como encarte) o nosso acervo literário com 33 títulos que estão disponíveis para aquisição na sede da ABPol ou pelo site www.abpol.com.br.
Em breve estaremos fazendo uma campanha intensa em busca de novos sócios e de novos patrocinadores. Participem desta cruzada.
Finalmente, boa leitura a todos e Parabéns.
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