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A primeira edição de 2007 da revista Polímeros: Ciência & Tecnologia traz em sua capa uma homenagem ao passamento do Prof. Alan MacDiarmid, prêmio Nobel em química em 2000, ocorrido neste primeiro trimestre. Embora
o Prof. MacDiarmid tenha sua vida de pesquisador vinculada a uma instituição no exterior, esta lembrança é como se
fosse para alguém da comunidade brasileira de polímeros. Suas contribuições científicas para vários grupos de pesquisa no Brasil sempre serão consideradas de grande valia. A matéria publicada nas primeiras páginas desta edição mostra
a importância da contribuição do Prof. MacDiarmid para a comunidade de pesquisa de polímeros no Brasil. Na seção
editorial deste número devem ser destacadas as informações sobre o 9º Congresso Brasileiro de Polímeros a ser realizado entre os dias 07 e 11 de outubro deste ano, em Campina Grande, PB. As informações são bastante importantes
para os pesquisadores que certamente estarão prestigiando o evento considerado mais representativo da comunidade
da ABPol. Vários artigos abordando os mais diversos tópicos estão sendo publicados nesta edição. Esperamos que os
leitores possam apreciar os diversos artigos publicados nesta edição e que os mesmos sejam úteis para os propósitos
dos leitores. Apesar de iniciarmos este editorial com uma lembrança de uma personalidade científica que deixará
muitas saudades, estamos encerrando este editorial, com uma notícia muito boa para os autores de artigos da revista
Polímeros: Ciência & Tecnologia, ou seja, nossa revista será indexada no Science Citation Index Expanded (SCIE)
a partir deste ano. Assim, o único periódico nacional na área de polímeros passa a ser indexado em mais um órgão
internacional, junto com tantos outros apresentados na seção de expediente deste número. Este é um reconhecimento
internacional da qualidade científica de nossa revista. Parabéns aqueles que se dedicaram para conseguir mais este
destaque para a revista Polímeros: Ciência & Tecnologia.
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