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EDITORIAL

Depois de quase quatro anos à
frente da RBF, temos a satisfação de
constatar que ela já se consolida como a
verdadeira REVISTA BRASILEIRA DE
FRUTICULTURA, traduzida por nossa
expressiva preferência nacional dos autores
do trabalhos, que, na presente edição,
mostrou a seguinte distribuição:

Evidenciam esses números que
muitos estados se fizeram presentes,
refletindo a confiança dos pesquisadores
em relação ao destino de seus trabalhos
científicos.

Salienta-se ainda que terminamos
os ajustes para que a indexação no
ScIELO, possa ocorrer já para a presente
edição, o que tornará a nossa RBF on line.
Essa medida por certo contribuirá mais
eficazmente para que a pesquisa brasileira
seja difundida mais ampla e intensamente
tanto em âmbito nacional como no
internacional.

Nessa nova fase, onde a qualidade
deva ser perseguida insistentemente,
solicitamos aos nossos usuários:
1) Indicar sempre o número do trabalho,
nas consultas à RBF,
2) Adequar-se a maior exigência, que
passaremos a adotar com relação aos
prazos estabelecidos aos autores, para
responder às indagações da assessoria,
3) Observar que todo trabalho novo, recebe
um número provisório, que só terá um
caráter definitivo quando encaminhado à
assessoria, após as exigências iniciais terem
sido cumpridas,
4) Considerar que os trabalhos denegados
e/ou encerrados pelo não cumprimento de
prazos ou de outras exigências, não
implicará na devolução dos pagamentos
inicialmente efetuados.

Estamos fazendo ajustes para que,
já nesta edição de abril, possamos distribuir
20 separatas de cada trabalho aos autores.

Aproveitamos para agradecer aos
órgãos financiadores, como CNPq e
FAPESP, pelo apoio recebido.

Jaboticabal, 30 de abril de 2002.

Prof. Carlos Ruggiero
Editor Chefe
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