
REVISTA  BRASILEIRA  DE  FRUTICULTURA
v. 24, n. 3, p. 597 - 796

EDITORIAL

É com satisfação que informamos os resultados altamente expressivos da visitação on line da nossa RBF, junto ao
site Scielo.br, para os quatro números on line , desde a edição de abril de 2001 (quadro abaixo).

VISITAÇÃO DA RBF ATÉ 18 DE JANEIRO DE 2003

n. de acessos       Fascículos

     3724 v.23 n.2 ago. 2001
     4730 v.23 n.3 dez.  2001
     4083 v.24 n.1 abr.  2002
      643 v.24 n.2 ago. 2002

Isso mostra a importância desse veículo de difusão da informação científica, que também é um atestado eloqüente
da distribuição nacional que a revista alcança. Inegavelmente, podemos considerá-la o mais importante veículo da difusão
da pesquisa científica da fruticultura brasileira, atestada também pela expressiva distribuição nacional dos trabalhos dessa
edição.

   LOCALIDADE             PRODUÇÃO INDIVIDUAL            TOTAL

   SP 15 15
   RS / PR 06 12
   MG / DF /BA/MA/AC 02 10
   PA / PB / RJ / AP / AM 01 05
   CE 07 07
   SC 03 03
   PE 05 05
  ILHAS CANARIAS                 01 01
  TOTAL                                                                                                              58

Pretendemos, nesse ano, não medir esforços para fazer da nossa RBF uma revista internacional, cuja preparação já
vimos processando nos números anteriores. Isto posto, informamos que iremos priorizar as publicações em inglês, procu-
rando conquistar um maior impacto internacional para as nossas publicações, em sintonia com a exigência dos órgãos
financiadores da pesquisa brasileira.

Solicitamos aos nossos pesquisadores que dêem atenção a esse fato, pois assim o seu trabalho não sofrerá
penalização nas datas de publicação, isto é, após encerrada cada edição com os trabalhos devidamente aprovados pela
assessoria, iremos constituir a pauta efetiva de publicação para que seja dada  prioridade aos trabalhos em inglês.

Informamos também que outro aspecto muito importante, face à situação financeira para cada edição, é que o custo
para publicação foi alterado para R$. 250,00 por trabalho até 10 páginas, sendo cobrado o valor de R$. 50,00 por página
adicional.

Informamos que, desde que um dos autores seja sócio quite com a Sociedade Brasileira de Fruticultura, será
cobrado 60% desse valor, ou seja, R$.150,00. Dos sócios que não estão em dia com a SBF, serão cobrados, por ocasião da
aprovação do trabalho, os restantes 40%.

Nesse ajuste fino que pretendemos implantar nesse ano, seremos mais rigorosos principalmente com os autores,
na observação dos prazos estabelecidos, para o encaminhamento dos trabalhos e na resposta dos questionamentos da
assessoria. .

Agradecemos a confiança depositada, e temos a certeza de que juntos fortaleceremos a nossa  RBF, agora em nível
internacional.

Prof. Carlos Ruggiero
EDITOR CHEFE




