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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 10º CBPol está se aproximando e no ano de realização do congresso ocorrem 
alguns eventos importantes para a Associação. Um deles é a eleição para renovação de 
50% dos membros do Conselho Diretor. Para isso, nos próximos meses vai ser lançado 
o edital para a eleição prevendo um prazo para as indicações dos candidatos, que vai ser 
seguida por uma votação eletrônica. Após as eleições, o novo Conselho fará a escolha da 
Diretoria para ser empossada na ocasião do Congresso. Esperamos que a comunidade se 
mobilize para que os membros eleitos sejam os mais representativos de nossa comuni-
dade polimérica de forma que os nossos sócios se sintam representados.

Além disso, como é de praxe, na Assembléia Geral da ABPol deverá ser divulgado 
o local para o 11º CBPol e o grupo que o estará organizando. De acordo com nossas 

regras, a cada 3 edições, uma é realizada no estado de São Paulo, seguida de duas em outros estados. Assim, 
esse próximo vai ser realizado em São Paulo. Já existe um grupo interessado em organizá-lo, mas qualquer outro 
poderá se candidatar. Até o meio do ano estaremos recebendo as candidaturas e a Diretoria se reunirá depois para 
definir o local e o grupo que o coordenará. No último CBPol em Campina Grande, alguns grupos já manifesta-
ram interesse na organização da edição do CBPol de 2013 e quem sabe até do próximo.

Raquel S. Mauler


