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Carta do Editor

Não resta dúvida quanto ao saldo positivo da REM ao
fechar o ano de 2008: indexação internacional, aumento do
número de artigos publicados, apoio às instituições, das áreas na
qual ela se insere, participação em eventos científicos, etc.  Ainda
não foi concluído o site bilíngüe, porém parte dele já se encontra
no ar, e acreditamos que até março todos os problemas já estejam
resolvidos.

A indexação no Science Citation Index® and Science
Citation Index ExpandedT - Thomson ISI, não só aumenta a
visibilidade da REM, bem como a torna, mais ainda, responsável,
por manter e melhorar a qualidade dos artigos publicados.

Brevemente nosso site estará interligado ao “Geoscience
e-Journals”, que é um portal dedicado às publicações da área de
geociências, do sistema Open Access.  Essa atividade será
fomentada,  com os demais  s i tes  l igados a  esse s is tema,
possibilitando, assim, maior divulgação das ciências.

Outro apoio importante é o da Fundação Gorceix, que,
há alguns anos, tornou-se a principal mantenedora da REM. Por
esse motivo, estamos de endereço novo, num espaço construído
pela  Fundação,  e  numa rua  dedicada  a  um dos  grandes
responsáveis pelas pesquisas e descobertas de óleo na plataforma
continental brasileira, Carlos Walter Marinhos Campos, que, por
muitos anos, dirigiu a área de exploração da Petrobras.

Nesse momento, foi importante o apoio das empresas
(Arcelor Mittal, Anglo Americam, BHP Billiton, Gaustec, Geosol,
Minas Ligas, Samarco, Tecnometal, Usiminas, Vale, Votorantim),
que, mesmo num momento de crise, não se furtaram em prestigiar
a REM. Temos a certeza de que o retorno desse investimento,
que elas fizeram, se liga ao potencial de desenvolvimento
tecnológico brasileiro, principal motivo das nossas publicações.

Não poderia terminar o ano sem agradecer a toda a
equipe (editores Adjuntos, conselheiros, revisores ad hoc,
secretárias, etc.), que acreditaram, junto comigo, na visão otimista
de que divulgar ciência no Brasil é possível, e vale o esforço.

Atenciosamente,

Prof. Jório Coelho
Editor
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