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Growth is the only evidence of the existence of life. 
John Henry Newman - (Nineteenth century English Cardinal and writer)

Any publication is based on the premise that there is ample room for comprehen-
sion among professionals of different beliefs, traditions, etc.  As such, REM, that now 
completes 79 years of existence, has been seeking to grow accordingly, although it is 
aware that there are several barriers to be overcome. 

It is with satisfaction that REM has reached its 79th anniversary with almost 5 
million page views of its SciElo (www.scielo.br) site since 2001 (an average of more 
than 350 thousand page views annually), demonstrating its success each year, locally 
and internationally.

I would like to continue talking about our successes, but we have a lot of work 
ahead to increase our Impact Factor, reduce publication times, and improve other 
operational areas.  

The former prime minister of England, Margaret Thatcher used to say: Do not 
follow the crowd just because you are afraid to be different. Decide for yourself what 
you want to achieve. This coming year, REM is committed to overcome obstacles, to 
allow us to commemorate its rise as one of the top publications of its field.
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Publisher

 

O crescimento é a única evidência da existência da vida. 
John Henry Newman  (Cardeal inglês e escritor do século XIX)

Uma publicação, qualquer que seja, baseia-se na premissa de que há um amplo 
campo de compreensão entre profissionais de diferentes crenças, tradições, etc. A 
REM, que ora completa 79 anos, desde sua fundação vem buscando mostrar seu 
crescimento, embora se saiba que há, ainda, inúmeras barreiras a serem superadas.

É com satisfação que a REM chega, ao seu 79º aniversário, com quase 5 mi-
lhões de visualizações de suas páginas no SciElo (www.scielo.br), desde de 2001 (mé-
dia de mais de 350 mil visitas anuais), o que evidencia o sucesso que vem obtendo a 
cada ano, inclusive no exterior.

Eu adoraria falar mais  sobre coisas mais elevadas, mas sei quantos obstáculos 
ainda têm que serem vencidos, para que se possa aumentar o Fator de Impacto, redu-
zir tempo de publicação, etc. Mas isso (ainda) não é, totalmente, possível. 

A ex-primeira ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, costumava dizer: 
Não siga a multidão apenas pelo medo de ser diferente. Decida você mesmo o que 
deseja realizar. O novo ano da REM se baseará na premissa de vencer obstáculos, 
para poder comemorar sua ascensão ao topo das publicações do setor na qual ela 
está inserida.

Prof. Jório Coelho 
Editor
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