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Editorial

Nestes tempos de dificuldades que estamos vivendo, a ABS não poupou esforços em assumir totalmente os custos para elaboração desta 
Revista e nos sentimos orgulhosos de poder oferecer um padrão digno de elogios em termos de qualidade e quantidade de trabalhos 
publicados.

Conseguimos o reconhecimento internacional através da indexação em órgãos da maior expressão em nível mundial. Esta é a nossa 
maior satisfação, pois o trabalho competente de nossos colaboradores trouxe-nos um veículo técnico-científico que se tornou referência 
no meio acadêmico e tem sido fonte de consulta dos profissionais de soldagem e áreas afins. 

Ao escrever este editorial, recebemos finalmente a confirmação de mais um apoio financeiro de um órgão de fomento à pesquisa, desta 
vez da FAPEMIG, que aguardávamos com muita ansiedade e que confirma a importância da Revista. Queremos, portanto, registrar 
nossos cumprimentos à equipe responsável pela sua elaboração e, em particular, ao editor atual, Prof. Paulo Modenesi, que, juntamente 
com os editores associados e todos os membros do Corpo Editorial, não tem medido esforços para melhorar cada vez mais a nossa 
publicação.

A Revista Soldagem & Inspeção é hoje um vetor importante na divulgação dos conhecimentos da Soldagem e reflete o  reconhecimento 
ao trabalho dos profissionais que lideram a pesquisa, em prol do desenvolvimento de nossa área.

Na era do conhecimento, quando o maior desafio do homem é se manter atualizado, estamos prestando um serviço que permite aos 
nossos profissionais estar em permanente contato com o “estado da arte” da pesquisa e desenvolvimento tecnológico da soldagem.

Como os trabalhos apresentados no Congresso Nacional de Soldagem (CONSOLDA) têm preferência para publicação nesta Revista, 
sentimos que este é mais um fator motivador para que sejam feitos trabalhos direcionados para o Congresso. Neste Congresso ocorre 
o maior intercâmbio de experiências e de conhecimentos de nossos profissionais que nos últimos anos também tem contado com a 
participação de especialistas internacionais como nossos convidados. A propósito, em outubro próximo estaremos promovendo no 
período de 26 a 29 o CONSOLDA/2009, na cidade de Piracicaba/SP, onde esperamos encontrá-lo.

Até lá!

Daniel M. de Almeida
Diretor Executivo da ABS
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