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Expectativas de Ano Novo

Iniciar um novo ano pressupõe na vida das pessoas, aceitar novos desafios, investir em novas
oportunidades, ou pelo menos, não repetir os erros do passado. Emagrecer, fazer um programa de
atividade física, colocar em dias os artigos científicos que estão pendentes, ler outros que estão aguardando,
diminuir ritmo de atividade, dar mais atenção à família, ter mais lazer, enfim... o novo ano vem cheio de
boas intenções!

2007 não podia ser diferente!
Para a Revista Brasileira de Enfermagem há muitas expectativas.
A avaliação das Revistas Científicas com vistas à inclusão na Coleção SciELO continua e a

expectativa é grande pois precisa-se de mais inclusões  na área de Enfermagem a fim de dar maior
visibilidade àquilo que se faz no país hoje na  área da Enfermagem. Há muita pesquisa para ser
divulgada.

A Revista Brasileira de Enfermagem vem dirigindo seus esforços para poder participar do SciELo.
Porém não tem sido fácil, levando-se em conta a dificuldades de ordem financeira, principalmente. A
REBEn tem sido mantida exclusivamente pela Associação, através das assinaturas e anuidades.
Nenhum tipo de aporte de órgão de fomento foi conseguido nesta gestão. Manter os números em dia,
exigência fundamental para o SciELO, tem sido um desafio, que vem sido vencido à custa de árduo
trabalho. Oxalá este trabalho possa ser reconhecido e se possa integrar a coleção este ano! Seria o
melhor “presente” de 2007!

Lutar para ampliar-se a distribuição das verbas para a manutenção de revistas científicas de
Enfermagem, bem como para a melhor categorização destas no QUALIS, deve ser tomado como
prioridade neste novo ano.

Outro desafio neste ano é a mudança na condução da Associação. É um ano em que haverá eleições
para as diretorias das Regionais, Seções e Nacional. Chapas devem ser inscritas, com colegas de
diferentes locais que, também como os que atualmente estão nos cargos, acreditam ser possível fazer
algo pela Enfermagem Brasileira, através da ABEn.

A REBEn terá um novo Editor que, em consonância com a política traçada pela nova gestão, dirigirá
seus rumos no período 2007/2010, vislumbrando novas oportunidades e batalhando por melhorias.

A ABEn e a REBEn é o resultado do que a categoria quer e reivindica, por isso sua participação é
importante. Convide os colegas e monte uma chapa para concorrer na sua regional ou no seu estado. Ou
aceite o desafio de ir para um grupo que vai trabalhar no âmbito nacional. Não importa onde, o que importa
é que você participe. Sem a sua participação, perdemos todos.

Tente, experimente e faça de 2007, um ano diferente!


