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Carta do Editor
Ao contrário de 2004, a REM atinge seu 69º aniversário muito bem.

Com o apoio do CNPq, estamos informatizando todo o trabalho e, desde
o recebimento, até o momento de sua publicação, a REM será totalmente on
line. Já estamos em fase de testes, motivo pelo qual nosso site está fora do ar.

Disponibilizado pelo IBICT, o Sistema Eletrônico de Editoração de Re-
vistas (SEER) é um software desenvolvido para a construção e gestão de uma
publicação periódica eletrônica. Essa ferramenta contempla ações essenciais
à automação das atividades de editoração de periódicos científicos.

O SEER foi traduzido e “customizado” pelo Instituto Brasileiro de Infor-
mação em Ciência e Tecnologia (IBICT), baseado no software desenvolvido
pelo Public Knowledge Project (Open Journal Systems) da Universidade Bri-
tish Columbia (http://www.pkp.ubc.ca/ojs/).

Dessa forma, editores, pareceristas, revisores e os autores trabalharão on
line, o que adiantará enormemente as análises dos trabalhos.

Além disso, ficará mais fácil assinar a REM, pois nosso site está implan-
tando um programa de cobrança, no qual os novos assinantes poderão emitir
seu boleto sem a necessidade de nos contatar, pedir informações, autorizar a
emissão da cobrança, etc.

O fato de tornar a REM uma revista ágil permitirá a divulgação dos traba-
lhos de forma rápida, visto que, nos dias de hoje, é possível, via internet,
agilizar o tempo de publicação, algo fundamental para que um trabalho seja
publicado no mais curto espaço de tempo.

A REM abriu espaço para o artigo “Acidentes de trabalho na construção
civil identificados através de prontuários hospitalares” da Professora Titular
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Cristiane Aparecida Silveira e colaboradores, por julgá-lo de importância para
o setor no qual ele se insere. Sabemos que a construção civil é a maior empre-
gadora de mão-de-obra com baixa instrução, o que realmente a torna um local
muito vulnerável a acidentes de trabalho.
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