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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

“Polímeros: Ciência e Tecnologia” termina o ano de 2004 com o sentimento de missão
cumprida. Oferecendo ao pesquisador-leitor da área de polímeros a publicação de cinco edições,
sendo quatro normais e uma especial, dedicada à comemoração dos 80 anos de vida (e muito
trabalho) da professora Eloísa Mano, do IMA/UFRJ. Agradecemos publicamente a colaboração
especial da Profª Fernanda M. B. Coutinho e dos colegas do IMA, que tornaram possível esta
edição e homenagem.

Na seção editorial desta última edição do ano éapresentada uma matéria sobre o Congresso
da Polymer Processing Society, que ocorreu em Florianópolis, em novembro/2004. O leitor
encontrarátambém notícias de outros eventos já realizados e chamadas para eventos que ocor-
rerão neste ano de 2005.

O Comitê Editorial deseja a todos um ótimo ano e agradece aos autores pela confiança
depositada e aos consultores que participaram da avaliação dos trabalhos processados no perío-
do. Nesta oportunidade convida os pesquisadores a submeterem novos artigos para enrique-
cimento da Revista.

Comitê Editorial

O ano de 2004 foi muito positivo para a ABPol. Apesar da volatilidade observada no
mercado de polímeros, conseguimos cumprir as metas mais importantes estabelecidas
para o ano: participamos de todas as Feiras representativas do setor de polímeros no
Brasil, apoiamos 02 seminários internacionais realizados com sucesso no país (Isnapol
e PPS 2004), realizamos 03 Encontros e a homenagem à Prof. Eloísa Mano na Regional
Leste (RJ), ampliamos a oferta de títulos da nossa biblioteca com o lançamento de 05
novas obras e atingimos marca recorde anual de venda de livros, dentro do profícuo
programa de cooperação com a Editora Artliber. Para fechar o ano de 2004 com chave
de ouro, recebi o resumo estatístico da movimentação do quadro de sócios da ABPol e
tive a grata surpresa de notar que o número de associados individuais e juniores, na sua
maioria composto por jovens estudantes e pesquisadores em início de carreira, mais do

que duplicou se comparado ao número de 2003. O desafiante objetivo de ampliar a base da pirâmide sócio-econômica
dos associados da ABPol foi atingido em 2004, alinhado à missão da associação de permear o conhecimento científico
de polímeros por toda a sociedade brasileira. Quero agradecer o apoio recebido pela ABPol em 2004, de todos os seus
sócios, fornecedores, patrocinadores, entidades de fomento, entidades de pesquisa, universidades, parceiros, clientes,
amigos e colaboradores, sem os quais não teríamos chance de sucesso. Sinceros votos de Boas Festas e um ano novo
repleto de realizações para todos.

Domingos Jafelice


