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M E N S A G E M  D O  P R E S I D E N T E  D A  A B P O L

E D I T O R I A L

Nesta edição de Polímeros: Ciência e Tecnologia os leitores poderão encontrar entre os 12
artigos técnico-científicos publicados, resultados de pesquisas realizadas nas áreas de Reciclagem,
Caracterização, Síntese, Blendas e Compósitos Poliméricos, Polímeros Biodegradáveis, Processamento
e Modelagem de Reações de Polimerização.

A Seção Editorial apresenta uma Entrevista com o Prêmio Nobel Alan G. MacDiarmid, con-
tendo relatos e experiências do “Pai dos Polímeros Condutores”.  Esta seção apresenta ainda os relatos
da participação de pesquisadores brasileiros em três importantes congressos internacionais na área de
Polímeros. Os leitores-pesquisadores poderão encontrar ainda notícias do setor e chamadas para even-
tos técnico-científicos a serem realizados em futuro próximo.

Finalmente, fica o convite para fortalecimento de nossa Revista, pelo envio de trabalhos
com resultados originais de pesquisa e pela colaboração como consultores qualificados na análise dos
artigos técnico-científicos submetidos a Polímeros: Ciência e Tecnologia.

Comitê Editorial

Ao visitar a VDK – Sociedade Alemã de Polímeros – durante a Feira K´2001, ouvi do
seu Presidente que os maiores desafios enfrentados pela associação em seus quase 50
anos de existência foram a conquista de credibilidade e a construção de uma boa imagem.
Sr. F.Vogts concluiu seu pensamento: “...os 2 fatores são igualmente importantes,
interdependentes e complementares. Se associarmos nossa entidade a um “iceberg”, a
credibilidade representa a base submersa e invisível responsável pelo equilíbrio e a
navegabilidade, refletindo a qualidade dos seus sócios e patrocinadores, a evolução dos
seus serviços, o rigor científico das suas informações e a sua solidez financeira enquanto
a imagem guarda relação com a extremidade do “iceberg”, mostrando os seus valores
éticos, a coerência de sua postura, sua transparência e a consistência de sua política de
comunicação institucional...”.

Na comemoração dos 16 anos da ABPol em Setembro de 2004, após fazer uma retrospectiva das ações da nossa
associação desde a sua fundação, senti orgulho em re-visitar as palavras da VDK e constatar que a ABPol superou os
mesmos obstáculos, em um ambiente econômico-social mais adverso e em um menor prazo de tempo. Na sua incansável
busca pela excelência, a ABPol sempre contou com o apoio dos seus parceiros e colaboradores e na construção de sua
imagem tiveram também grande peso as suas participações em Feiras, Seminários e Congressos suportadas pelos seus
sócios e patrocinadores. Em todos os momentos dos seus 11 anos de vida – também comemorados em Setembro de
2004 - como que costurando esses pontos e cimentando as interfaces de cada elemento da essência da ABPol, tivemos
a presença firme e vital da nossa Revista com seu papel de permeação das informações e divulgação do conhecimento.
O abnegado trabalho desenvolvido pelos Comitês e Conselhos Editoriais, pela Diretoria de Publicações Técnicas, pela
Secretaria da ABPol e o contínuo suporte dos colaboradores e patrocinadores têm garantido a constante evolução da
nossa Revista agregando um imenso valor à credibilidade e à boa imagem hoje desfrutadas pela ABPol.

Domingos Jafelice


