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EDITORIAL

É imperioso fazermos um paralelo
no progresso conseguido pela Revista
Brasileira de Fruticultura, o que pode ser
avaliado pelos seguintes números.
1)A capacidade de publicação até 1998 era
de 60 trabalhos por ano, nas três edições,
com  20 trabalhos cada, e para a edição de
dezembro de 2001, estamos fechando-a
com 62 trabalhos, o que correspondia à
publicação de um ano inteiro, nos moldes
de 1998.
2)Esse aumento foi premido pela
necessidade de darmos vazão à demanda,
sem que a qualidade fosse prejudicada,
contribuindo para que o tempo de
publicação seja o menor possível, e
esperamos conseguir marcas inferiores a
12 meses para todos os trabalhos
publicados.
3)Conseguimos as  indexações  para
AGRIS ;AGROBASE;CAB internacional,
e acabamos de receber um parecer
favorável para a sua indexação no ScIELO
( scientif eletronic on line), significando que
a nossa RBF estará futuramente on line.
4)Recebemos: Conceitos  favoráveis  da
CAPES, com a nota A, nas duas últimas
avaliações.
5)Pela excelente participação nacional nos
trabalhos recebidos, tivemos para a edição
de dezembro a seguinte distribuição.

LOCALIDADE PRODUÇÃO   
INDIVIDUAL 

TOTAL 

SP 13 13 
RS 10 10 
MG 5 5 

DF;BA;CE 3 9 
RJ;PR;PA;PB;AL 2 10 
PI;MS;ES;RN;SC 1 5 

TOTAL  62 

6) Esses progressos levaram , indubitavel-
mente, a um aumento de custos, pois
somente com o correio, para a expedição
da edição de dezembro, o custo ficará em
torno de R$ 4,00/ exemplar, além dos
acréscimos significativos verificados  com
os custos gráficos, o que nos obrigou, desde
a edição de agosto, a cobrar para publicar
na RBF, privilegiando os sócios da
Sociedade Brasileira de Fruticultura, que
pagam somente 30% do valor de R$150,00,
cobrado por cada trabalho
7)O apoio que temos recebido dos órgãos
financiadores no Brasil como o CNPq e
FAPESP, que têm nos auxiliado na
construção de uma revista de bom nível
técnico.
8)Procurando consolidar a RBF também a
nível internacional, estamos incentivando os
autores a apresentarem os seus trabalhos
em inglês.
9)Aproveitamos, no encerramento de mais
um ano, para desejar a todos os
colaboradores, que dedicaram parte de seus
tempos a essa causa nobre de produzir uma
revista de um bom nível técnico, aos autores
dos trabalhos, que confiaram  em nossas
metas e têm-nos remetido seus trabalhos
para serem apreciados pelo abnegado corpo
de assessores,  um Feliz 2002!
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