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Editorial I

Caríssimo leitor,

Há três anos assumíamos a Revista CEFAC. Nos respectivos editoriais de apresen-
tação (Revista CEFAC 6:1 – Editorial II e Revista CEFAC 6:2 Editorial II) eu e a Dra
Zuleica Camargo já vislumbrávamos o imenso desafio que nos esperava.

Partimos de um sonho acalentado por uma empreendedora que dedica sua vida à
Fonoaudiologia; um projeto construído por algumas mãos que doaram tempo e muito,
muito empenho para viabilizar, sem auxílio financeiro ou qualquer fomento externo, um
periódico da Fonoaudiologia.

Quando assumimos, a Revista CEFAC já era uma realidade, porém com uma urgen-
te necessidade de reestruturação para que o sonho não desmoronasse.

Penso não ser necessário aqui elencar todas as pedras descobertas no caminho,
mas vale lembrar que foram retiradas uma a uma por uma equipe que foi se construindo
e se solidificando a cada número, até que pudéssemos realizar todas as mudanças
necessárias de forma e conteúdo durante três anos de muito trabalho e seriedade. E o
fruto disso foi a indexação, no mesmo ano, nas duas bases de dados almejadas: come-
çamos 2006 anunciando a indexação na Base de Dados LILACS e terminamos o mes-
mo ano anunciando a indexação na Coleção SciELO Brasil.

Uma vitória, afirmo mais uma vez, não minha, nem dessa equipe, mas da
Fonoaudiologia!

Agora uma nova etapa se inicia e cumprido o que nos propusemos, nos retiramos
para que uma nova equipe assuma a Revista pelos próximos três anos. Esses profissi-
onais estarão sob a coordenação da Profa. Dra. Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta,
que assina o Editorial II. Fonoaudióloga, Professora de Metodologia Científica e de
Reabilitação em Doenças Neuromusculares, cujo sucesso tanto na vida profissional,
quanto pessoal refletem sua capacidade para assumir este cargo.

Continuaremos, Dra Zuleica e eu, no Corpo Editorial contribuindo como pareceristas
no que for necessário e apoiando incondicionalmente este novo grupo ao qual, desde já,
desejamos sucesso!!

Portanto, o que pode parecer um editorial de despedida, é, na verdade, um editorial
que anuncia renovação e que convida você, leitor amigo, que tem nos acompanhado
nestes últimos anos, a continuar aproveitando e prestigiando nossa revista, seja na
forma impressa ou on-line; aos autores e co-autores que continuem enviando artigos
para avaliação.

Não poderia encerrar este editorial sem agradecer nominalmente à minha equipe: à
Dra Zuleica Camargo, pela grata parceria e a todos que estiveram conosco neste perí-
odo: Fabiana Nogueira Gregio, Sabrina Cukier, Kelly Ueda, Raquel Luzardo de Souza,
Heres Emerich Pires, Maurício Mor, Gráfica Artcolor, à toda equipe CEFAC e aos inú-
meros pareceristas, minha gratidão por terem sido incansáveis. E meu agradecimento
mais que especial à Dra Irene Marchesan e Dr. Jaime Zorzi, mestres e amigos, pela
confiança e pela amizade.

Estarei sempre por perto auxiliando no que puder e, acima de tudo, torcendo para
que a Revista CEFAC esteja sempre aonde, há muito, deveria estar.

Abraços,

Katia Nemr


