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Apesar das dificuldades próprias de uma revista ainda jovem, temos sentido que a mesma preenche espaços
naturalmentenão ocupadospor outras e abre espaço para os cirurgiõesbrasileirospublicarem suas experiências e pesquisas.
Mais rapidamente do que se esperava, ela está evoluindo com maturidade e a tendência dos trabalhos enviados é de
melhorarcada vez mais, aumentandoa quantidadee qualidade, a ponto de independerem brevedos trabalhos do Congresso
Brasileiro para a sua sobrevivência definitiva.
Discussões sobre sua importância, no nosso meio já não mais existem. Agora o exemplo é fazé-la crescer ainda
mais.
~
Até hoje, todas as diretorias da SBCP manifestaram e deram apoio irrestrito à Revista, sem o qual não haveria forma
de mantê-Ia. É necessidade estratégica e financeira, até que ela também se tome independente pelos espaços de anúncios
vendidos.
Desta forma é que devemos todos nós agir quando queremos atingir um objetivo, todos juntos na mesma direção.
Mesmo que às vezes interesses particulares estejam em jogo, é preciso abdicar em um momento presente para obter
resultados melhores no futuro.
Na última semana (27-06-97), faleceu o Dr. Melchiades Cardoso de Oliveira, meu pai profissional, grande homem,
ético, empreendedor.
Foi o iniciador da Revista. Devo prestar a ele dupla homenagem.
Todos os cirurgiões plásticos brasileiros tinham nele um exemplo de profissional.
Dr. Antonio Roberto
Editor
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O FUNDO EDITORIALDA SBCP,cumprindo seus objetivos, avança mais um passo em direção da SBCP/SÉCULO
XXI.

Este número da REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA, já se encontra na
INTERNET,com os trabalhos na íntegra, tanto nos textos quanto nas fotografias. Tudo isso, em duas línguas: português
e inglês. Dessa maneira, dentro do "Site da SBCP" (www.sbcp.org) , médicos e pacientes de todo o mundo poderão
acessar livremente os serviços que a SBCP dispõe via INTERNET, tais como:
-.J
Revista da SBCP.
-.J

Relação dos sócios por região geográfica.

-.J

SBCP member page (página dos sócios).

-.J

Informações e inscrição no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica.

-.J

Informações gerais sobre eventos oficiais da SBCP.

-.J

Informações específicas sobre as regionais da SBCP.Já está no site da SBCP, a regional de Minas Gerais no
endereço: www.sbcp.orglmg.

-.J

Informações sobre cirurgia plástica aos pacientes, dentro de padrões éticos (baseadas nos folhetos
padronizados da SBCP).

-.J
Correio eletrônico (sbcptêsbcp.org), para agilizar a comunicação dos sócios com a Secretaria Geral.
O FUNDO EDITORIAL DA SBCP, recebendo apoio integral da atual Diretoria Executiva Nacional, reserva
ainda mais planos futuros para benefício dos seus associados.
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