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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

A ABPol na gestão atual tem entre os seus principais objetivos o aumento da sua atuação 
como entidade promotora e uma participação cada vez mais relevante em eventos na área de 
polímeros e materiais.

Neste último trimestre a ABPol participou ativamente da Interplast 2010/Cintec Plásticos. 
Neste evento a ABPol foi convidada a realizar uma palestra de divulgação sobre as atividades da 
nossa associação. A palestra foi proferida com brilhantismo pela nossa conselheira Professora 
Madalena Camargo Forte da UFRGS que representou oficialmente a ABPol nesta ocasião.

Neste mês de setembro contando com o apoio e promoção da ABPol, foram realizados 
simultaneamente em Gramado/RS, o XII Colóquio Internacional de Macromoléculas e o 
VII Simpósio Internacional de Polímeros Naturais. Os eventos proporcionaram um excelente 
nível de trabalhos científicos apresentados e com destaque para a presença maciça e inédita de 
cerca de seiscentos participantes.

Na área de cursos podemos destacar a crescente participação nas reuniões das comissões técnicas, sendo que no mês 
de agosto foi realizada a primeira reunião fora do estado de São Paulo. A Nonagésima segunda reunião foi organizada pela 
Regional Leste no Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano na UFRJ.

Neste mês de novembro será realizado na cidade de São Paulo um curso inédito dedicado à Ressonância Magnética 
Nuclear com foco em aplicações no segmento de tintas, poliolefinas, resinas de recobrimento e elastômeros. Este curso 
será realizado em parceria com a AUREMN(Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear) e ministrado por 
profissionais que atuam diretamente na área.

Finalmente gostaria de parabenizar toda comunidade polimérica pelo fato da nossa associação ter atingido neste mês de 
setembro a marca de vinte e dois anos de existência.

A contribuição de cada membro da associação foi e continua sendo muito importante no desenvolvimento da nossa 
comunidade polimérica.

Parabéns a ABPol!

Dellyo Ricardo S. Álvares

e d i t o r i a l

Caros associados, leitores e colaboradores da Revista Polímeros: Ciência e Tecnologia, estamos entregando a vocês a 
terceira Edição de nossa revista. Como anunciamos na Edição anterior, em função do crescimento de artigos submetidos 
e aprovados iremos brindar a todos com uma Edição extra da revista que deverá estar disponível antes do final do mês de 
Dezembro, salientando que também elevamos o número de artigos publicados de 12 para 14.

Como matéria de divulgação, nesta Edição mostramos a participação da ABPol na Interplast 2010 e também o resultado 
da primeira reunião das Comissões Técnicas, fora do estado de São Paulo, que foi realizado no Instituto de Macromoléculas 
Professora Eloisa Mano na UFRJ.

Boa leitura a todos e continuamos contando com vocês: autores e revisores, para juntos, podermos alcançar definitivamente 
o reconhecimento internacional de nossa Revista.

Comitê Editorial


