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Fui um dos responsáveis
pela Revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como Editor, nestes últimos cinco
anos. Cargo que assumi com o propósito de dar continuidade
aos que me precederam,
Júlio Hochberg e Marcus C. Ferreira,

e

não deixar a idéia da revista própria ser apenas um sonho.
o início, os trabalhos que chegavam até a Editoria eram pouquíssimos;
ela não conseguiria
sobreviver se não fosse uma
ajuda decisiva do nosso então presidente Liacyr Ribeiro e Roberto C. Chem no Departamento
de Eventos Científicos.
Estabeleceu-se

que os trabalhos

inscritos

ao Editor, que faria uma prévia seleção

nos temas livres dos Congressos
e os enviaria

ao Conselho

seriam,

após os eventos,

automaticamente

para serem subjnetidos a apreciação.

Editorial

crítico, procuramos não usar "crivo fino". caso contrário a Revista não teria continuidade.
A conduta pareceu correta e se manteve nas gestões seguintes, Munir Cu ri (94-95) e Farid Hakme
nas mãos de Nemer Chidid e José Tariki, respectivamente.
Em nenhum momento fui influenciado
por conotações
trabalhos, obedecendo
a ordem de entrega.
No final deste ano, passo o cargo ao Dr. Claudio

Cardoso

cargos é perpetuar idéias e virar as costas para a evolução.
Atualmente o crivo já pode ser mais fino, os trabalhos
enviada

exclusivamente

para publicação

políticas,

na nossa Revista.

sempre

de Castro.

melhoraram

aberto e democrático

Homem

(96-97),

com o DEC

no recebimento

dos

certo para o lugar certo. Perpetuar-se

em qualidade

Mas não podemos

passados
o sentido

e quantidade.

Já recebemos

ainda abrir mão dos trabalhos

em

matéria

dos Congressos.

eles são nossos eventuais complementos.
Precisamos criar entre nós a filosofia de falar menos e escrever mais, para que a
Revista atinja padrão compatível com ciência de fato. Um professor aposentado deveria ser contratado pela Sociedade para
orientar

aqueles

que desejam

publicar,

são donos de idéias e fotos não tem experiência,

Não poderia deixar de agradecer ao Ayrnar E. Sperli,
que nossa Revista se mantivesse firme e evoluindo.

Diretor do Fundo

mas desejam

Editorial,

tê-Ia.

que mais do que ninguém,

lutou para

dignificado

Se é união que faz a força, não há mais retorno; a Revista só irá melhorar cada vez mais. Sinto-me
participado disso tudo, desde o começo, junto com o Melchiades, que deu o primeiro passo, iniciando-a

por ler
em dezembro de

1985.
Antonio

Roberto

Bozola

MENSAGEM DO FUNDO EDITORIAL SBCP
Está terminando

mais um mandato

que terá sob sua responsabilidade
Durante as 3 últimas gestões
prestigiado

pelas respectivas

Diretorias,

nossa Revista.
esse ínterim, contamos
mediu esforços

no sentido

da Diretoria

Executiva

da SBCP, desta vez sob a Presidência

do Dr. Farid Hakrne.

mais 2 anos à frente do cargo máximo de nossa Sociedade.
bienais (Liacyr Ribeiro, Munir Curi e Farid Hakrne), o Fundo Editorial
que não mediram

com a estreita

de alimentar

colaboração

o Fundo

esforços

no sentido

do Dr. Antonio

Editorial

com excelentes

de mantermos

Roberto

Bozola,

artigos

da SBCP sempre

a regularidade

como

selecionados

de publicação

Editor da Revista,
com muito esmero

que

foi
da

não

e carinho.

contando, para isso, com a dedicação dos Conselhos Científico e Editorial da Revista.
ossa Revista já está consolidada,
não só pela qualidade científica e editorial, mas também pela regularidade
de
publicação, sendo entregue regularmente
a cada 4 meses nos endereços de seus sócios, tanto no Brasil quanto no exterior.
Contamos,

hoje, com um estoque

bastante

significativo

de excelentes

trabalhos

que estão aguardando

publicação.

fato que ha

muito tempo vínhamos almejando.
Dessa maneira, nossa próxima meta será a de conseguirmos
maior quantidade de
anúncios, a fim de podermos ampliar a quantidade de artigos inseridos em cada número.
Nesta fase de internacionalização
da Revista, estamos estudando a possibilidade
quanto à conveniência
de realizarmos
publicação

dos artigos em inglês, com resumo

em inglês e português,

para podermos

contar com mais artigos

a

por número.

No início do ano, todos estarão recebendo uma folha/pesquisa
sobre esta hipótese que, caso concretizada,
permitirá a
inserção de mais 3 artigos por número. Somando-se
isso à ampliação do número de anúncios, cremos chegar ao fim do ano
de 1998 com

a possibilidade

de mantermos

uma periodicidade

trimestral,

o que

dobraria

o número

de trabalhos

publicados/

ano.

Desde o último número, a Revista já se encontra divulgada na íntegra, via Internet.
disposição

de todos os sócios o CD-ROM

com todos os números

da Revista,

publicados

No início do próximo ano, já estará à
desde seu número"

I", com a

facilidade de localização dos trabalhos publicados (nome do trabalho, nome do autor, assunto, etc.), em fração de segundos.
Continuem
prestigiando
nossa publicação máxima, enviando artigos atualizados e de boa qualidade.
Diretor

Aymar Spcrli
do Fundo Editorial

