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Carta do Editor
“A revista da Escola de Minas tem dupla finali-

dade: ser um veículo para lições e observações dos
mestres e engenheiros em geral, quer com cunho de
originalidade, quer com caráter didático, e estimular
o gosto pela cultura técnica entre estudantes.”

O parágrafo inicial é parte do editorial de lançamento da REM em
janeiro de 1936. Acreditavam os alunos daquela época que venceriam a
terceira tentativa de se criar uma publicação técnico-científica, já que as
duas primeiras revistas criadas (Auri-Verde e Nossa Revista) não vin-
garam.

Desse grupo de jovens idealistas ainda temos um para contar a
história da REM, o Dr. Raimundo Machado (primeiro editor da REM),
pois, em janeiro desse ano, a REM perdeu seu primeiro gerente: Dr.
Jardel Borges Ferreira, ao qual prestamos uma homenagem no noticiá-
rio desse número. Tive a oportunidade de conhecer alguns desses jo-
vens idealistas, além dos dois já citados, que se tornaram ícones da mi-
neração e metalurgia brasileira, tais como Amaro Lanari Júnior, Sílvio
Vilar Guedes e Walter J. Von Kruger.

E foi assim que eles, ainda em seu primeiro editorial, escreveram:
As nossas idéias são ainda as mesmas (referência às antigas publica-
ções que não vingaram) e esperamos transformar a atual tentativa
em duradoira realização. Acreditavam que o isolamento de Ouro Pre-
to poderia ser vencido com uma publicação de auto nível e acertaram o
alvo. Hoje, 72 anos já são passados, a REM continua firme na sua cami-
nhada, acompanhando o desenvolvimento do país, extrapolando o isola-
mento com a participação de pesquisadores nacionais ou estrangeiros,
mostrando o quanto uma boa idéia pode florescer.

A partir desse número, o professor Leonardo Barbosa Godefroid
assume a função de editor de Metalurgia & Materiais e, além das boas
vindas, agradecemos pelo seu empenho em colaborar com o desenvolvi-
mento da REM.

Provavelmente, em abril, lançaremos a REM On Line, em inglês, e
já estamos traduzindo o material deste número, preparando nosso site
para ser bilíngüe, o que se constituirá em mais um grande passo na
divulgação da ciência brasileira.

Atenciosamente,

Prof. Jório Coelho
Editor
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