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Editorial

Já há algum tempo venho atuando como membro do Comitê Editorial da Polímeros, o que me tem dado grande
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Caros leitores da revista Polímeros
satisfação. Recentemente fui procurado pelo Prof. Luiz A. Pessan, Presidente da ABPol que falando também em nome
do Prof. Marco-Aurelio De Paoli (UNICAMP/IQ), Presidente do Conselho Editorial desta revista me convidavam para
assumir a posição de Presidente de Comitê Editorial. Reconhecedor do excelente trabalho que vinha sendo conduzido
tarefa. Espero estar à altura dos colegas que ocuparam este posto antes de mim, e não dar tanto trabalho ao próximo.
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pela Profa. Elisabete Frollini (USP/IQSC) durante seu mandato hesitei, mas após várias reuniões aceitei assumir tão nobre
Meu aceite se embasou na confiança que tenho nos Membros do Comitê Editorial os professores Adhemar C.
Ruvolo Filho (UFSCar/DQ), Bluma G. Soares (UFRJ/IMA), César Liberato Petzhold (UFRGS/IQ), Glaura Goulart
Silva (UFMG/DQ), José António C. Gomes Covas (UMinho/Portugal), José Carlos C. S. Pinto (UFRJ/COPPE) e Regina
do Prof. João B.P. Soares da University of Alberta, Canadá, que entusiasticamente aceitou nosso convite. Confiança
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Célia R. Nunes (UFRJ/IMA). Para reforçar ainda mais “este time” brevemente também contaremos com a participação
também nos funcionários da secretaria da ABPol Sr. Marcelo P. Gomes e especialmente Charles F. de Souza, Assistente
Editorial desta revista.
Assim é com muito prazer que assumirei esta função a partir de Julho de 2016, compromissos profissionais me
C. Rúvolo Filho, que exercerá a função de Editor Interino. Caro Adhemar, obrigado pela cooperação, sei que você não
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impedem que eu assuma imediatamente. Durante este período de transição contarei com a valiosa ajuda do Prof. Adhemar
mede esforços em prol de nossa querida “revista”.
Voltarei a ocupar este espaço a partir das edições do segundo semestre de 2016 quanto então assumirei em definitivo
a função de Editor Presidente do Comitê Editorial. Meus agradecimentos aos Membros do Comitê Editorial e em especial
Á você caro leitor desejo um Feliz 2016, com muita saúde e disposição para cooperativamente contribuirmos com

R

ao amigo Adhemar.
a produtividade científica que o Brasil tanto necessita.

Sebastião V. Canevarolo Jr.
Editor
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Boa leitura a todos
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