
EDITORIAL

Iniciamos mais um ano da revista TMM e temos a satisfação de remeter aos nossos leitores traba-
lhos que evidenciam o potencial de nossas empresas, usinas, instituições de pesquisas e setores do meio 
acadêmico. A ação sinérgica da ABM em conduzir a aglutinação de segmentos de elevado peso específico 
para a nossa sociedade por si só demonstra cabalmente sua ação  nestes quase 70 anos de existência. O nosso 
reconhecimento aos fundadores e aos continuadores de uma missão de elevada e significativa relevância.

Neste volume inicial de 2013, oferecemos aos nossos leitores doze trabalhos oriundos de 
institutos de pesquisa, universidades e de empresas. Esta cooperação é um dos pontos focais de nossa revista, 
evidenciando uma forte contribuição para o desenvolvimento de nossas pesquisas e de nossos processos 
produtivos.

Como ponto principal deste editorial, destacamos a criação de página própria para acesso via Internet. 
Com esta providência, estaremos atendendo a um anseio de nossa comunidade, facilitando sobremaneira 
as possibilidades de comunicação leitor/revista. A partir de agora seu acesso à TMM estará direcionada por: 
http://tecnologiammm.com.br/. As submissões continuarão a ser executadas pelo endereço: http://tmm.
submitcentral.com.br, ou através da nova página.

Como conclusão, levamos aos nossos leitores o convite para a participação nas comemorações dos 
70 anos da ABM, em 2014. Além do Congresso Internacional da Associação, São Paulo sediará eventos de 
grande impacto científico-acadêmico-tecnológico, como o 1st Pan American Materials Congress (ABM e TMS) 
e o 1st Meeting Brazilian-German Symposium on Materials Science and Engineering (ABM e DGM). 

Nessa oportunidade estaremos recebendo associações coirmãs da América Latina (por exemplo, 
Argentina, Chile, Colômbia e México). Antecipadamente, vislumbramos um inevitável e prazeroso sucesso. 
Sua presença será fundamental.

Um boa leitura e até o próximo número.

Carlos de Moura Neto
Editor Chefe
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