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Editorial

A RBF em 2015

Tivemos o privilégio de ser, mais uma vez, indicado no XXIII Congresso Brasileiro de Fruti-
cultura, realizado em Cuiabá em agosto de 2014, como Editor-Chefe da RBF. O que nos ampara para 
aceitar essa missão é contarmos com a maravilhosa equipe de colaboradores que conseguimos aglutinar 
ao longo dos anos e, a quem cabe os méritos da posição alcançada pela Revista. Acredito, no entanto, que 
esgotamos todas as formas de crescimento no modus operandi atual, e é chegada a hora de pensarmos 
em voos mais altos. A partir de 2015, a Revista passará a ser editada nas seguintes versões:

•	Em CD: somente em português, para os trabalhos enviados por autores brasileiros, acrescidos 
dos trabalhos enviados internacionalmente pelos demais autores.

•	Em papel: uma pequena tiragem para cobrir indexadores, financiadores e algumas bibliotecas.
•	Online: em duas versões, português e inglês ou espanhol, quando a RBF for enviada para 

publicação ao www.scielo.br.
Importante- Ficará sob inteira responsabilidade dos autores o pagamento das taxas de publicação 

1 e 2, assim especificadas:
Taxa de Publicação 1- Para cobrir as despesas operacionais da RBF, cuja taxa passará do atuais 

R$250,00 para R$350,00, sendo R$150,00 no encaminhamento dos trabalho e mais R$200,00 quando 
de sua respectiva aprovação.

Taxa de publicação 2-Para cobrir as despesas com a elaboração das versões para o inglês ou 
espanhol, assim distribuidas:

Para a elaboração das versões= R$70,00/página
Para correções= R$30,00/página
•	Enfatizamos que esses procedimentos valem somente para os trabalhos aprovados pela asses-

soria, assim distribuídos:
 1- Para os autores com bastante fluência  em inglês ou espanhol.
 1-1- Após uma prévia análise do artigo enviado para publicação, os autores poderão ficar 

isentos da taxa de publicação 2.
 1-2- Nos outros casos, deverão pagar a taxa de R$30,00/página para correções.

  2 - Para os autores que não tenham adequada fluência nas línguas do item 1. 

 Os trabalhos serão enviados para especialistas na área, devendo os autores pagar a taxa de 
publicação 2, correspondente a R$100,00 por página, sendo destinados R$70,00 para as versões e 
R$30,00 para correções finais.

 Com relação à parte financeira, queremos registrar o apoio recebido do Prof. João Pedro Va-
lente, Presidente da Comissão Organizadora do XXIII  Congresso Brasileiro de Fruticultura, realizado 
em agosto de 2014 em Cuiabá, em cobrar dos inscritos no  Congresso os 10% da taxa de inscrição, 
resultando no depósito para a RBF de R$ 28.804,10, que esperamos venha ser um procedimento usual 
para os futuros congressos, conforme já prevista e aprovada em Assembleia da SBF.

 Queremos consignar nossos agradecimentos à diretoria cessante da RBF, em nome de seu 
Presidente, o Prof. Abel Rebouças São José, pelo apoio sempre dispensado, e temos certeza de que a 
nova diretoria, na pessoa de seu Presidente, o Prof.  Almy Júnior Cordeiro de Carvalho,  tudo fará para 
a consolidação internacional da RBF.

 Temos a certeza de que, com essas providências, rapidamente galgaremos nosso almejado 'A' 
na área de Ciências Agrárias, consolidando a projeção que esperamos alcançar.

Jaboticabal, 31 de outubro de 2014.

Atenciosamente.

Prof. Carlos Ruggiero


