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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

 O ano de 2008 terminou e, por todas as dificuldades enfrentadas, o saldo foi bem po-
sitivo para a ABPol. O ano foi difícil, muitos problemas foram enfrentados para poder-
mos fazer sua reestruturação, mas felizmente eles conseguiram ser superados e estamos 
com todos os problemas estruturais resolvidos. Esse foi um trabalho de grupo em que 
pudemos contar com a ajuda de várias pessoas, diretores, conselheiros, sócios e amigos. 
Gostaria de expressar meu agradecimento a todos pela ajuda, contribuições, críticas que 
com certeza contribuíram para atingirmos o ponto em que chegamos. Contudo, que-
ro expressar um especial agradecimento ao Elias Hage Jr., Sebastião Canevarolo, Luis 
 Antonio Pessan, Edson Joaquim pela ajuda direta e compartilhamento de decisões, e aos 
funcionários por sua dedicação.

As perspectivas econômicas para esse ano de 2009 não são muito animadoras a nível 
mundial, mas o povo brasileiro está habituado a enfrentar dificuldades, é muito criativo e vai conseguir encon-
trar caminhos para que os reflexos dessa crise nos afetem pouco. Nesse ano, a ABPol tem planos de continuar 
a crescer, cada vez mais contribuir para o desenvolvimento da área de polímeros e promover o intercâmbio de 
experiências e informações na comunidade. O 10º CBPol vai ser realizado em outubro e, pelos preparativos, vai 
ser um sucesso. Continuo contando com a comunidade para que nossas metas sejam atingidas.  

Raquel S. Mauler


