Editorial

Este número do Journal of the Brazilian Chemical
Society marca nossa entrada em um novo Milênio. Ainda
que esta efeméride seja um tanto arbitrária, e que o Journal
só tenha existido durante os últimos anos do milênio
passado, é difícil escapar do clima deste período, que
é propício para reavaliações e reafirmações de metas.
Em consonância, o JBCS inaugura o novo milênio e
seu 12o ano de vida com disposição renovada e reafirmando
os objetivos que marcaram seu lançamento, em uma
realidade que hoje parece até difícil avaliar. Apesar de todas
as mudanças que ocorreram nestes 12 anos envolvendo
o Journal, continuamos fiéis aos mesmos princípios,
quais sejam:
- Continuamos acreditando que é fundamental que a
comunidade química nacional disponha de um meio de
divulgação de seus trabalhos de pesquisa, com circulação
e visibilidade internacional. Isto não só garante nossa
expressão como comunidade científica, como também
representa um elemento de soberania em que uma
sociedade científica controla e determina os rumos de
sua revista científica, em contraste com aquelas que o
fazem baseadas em estimativas de retorno financeiro.
Este fato torna-se vital quando confrontado com o
crescente número de novas publicações lançadas
principalmente por editoras comerciais, e com a sua
notável agressividade. Só a título de curiosidade, vale a
pena comparar os preços de assinaturas de revistas
científicas editadas por sociedades científicas com
aquelas comerciais. E estes avanços comerciais já se
iniciaram concretamente visando o crescente, e cada vez
mais atraente, mercado latino-americano, em que
desponta o Brasil;
- Cada vez mais confirmamos que é possível manter o
volume e a qualidade dos artigos publicados no JBCS,
com contribuições vindas majoritariamente da comunidade brasileira. Isto só confirma a maturidade científica
e a pujança da nossa comunidade, e tende a aumentar à
medida que cresce ainda mais a sua participação, seja

na submissão ou avaliação de manuscritos, seja na
assinatura e divulgação da revista;
- Embora a publicação em meios eletrônicos seja uma
realidade, esta não deve ainda substituir a divulgação
impressa. Neste sentido, o JBCS tem envidado esforços
em ampliar as facilidades oferecidas aos autores, estando
atento para acompanhar os avanços editoriais mais
recentes. Oferecemos quase ilimitadas possibilidades de
divulgação eletrônica de informações na forma de
material de apoio aos manuscritos, a divulgação imediata
dos manuscritos após findo o processo de editoração e o
acesso gratuito a todo este material no site da revista.
Permanece o desafio de agilização do processo de
publicação dos manuscritos, mas temos a convicção de
que isto não deve ameaçar o cuidadoso processo de
revisão, nossa garantia da qualidade do material
divulgado na revista;
- Como meio de divulgação científica da comunidade
química brasileira, o JBCS está atento aos mais
importantes eventos que ocorrem no país e, sempre que
possível, continuará com a política de publicação de
números especiais com contribuições representativas
destes eventos. Neste ano de 2001, serão editados dois
números especiais: um, em homenagem aos 70 anos do
Prof. Benjamin Gilbert, e outro com trabalhos
apresentados durante o 9th Brazilian Meeting on Organic
Synthesis. Para evitar que o fluxo das contribuições
regulares seja prejudicado pela significativa participação
de números especiais, os leitores notarão que cada número
da revista tornar-se-á mais volumoso, uma tendência que
esperamos se mantenha nos próximos anos, até o ponto
em que se possa reavaliar a melhor periodicidade para
publicação do JBCS.
Bem, os desafios permanecem, bem como a disposição
daqueles mais diretamente envolvidos com a revista
(editores, conselho editorial, diretoria da SBQ, seus
assinantes, autores e revisores) e, esperamos, que de mais
todos aqueles que compartilham destes ideais.
Watson Loh

Editorial

This issue of the Journal of the Brazilian Chemical
Society starts our participation in a new millennium.
Despite the quite arbitrary nature of this kind of date, or
the fact that the JBCS has existed only during the last few
years of the past millennium, one can not avoid being
involved in the atmosphere of these days, which are prone
to evaluations and new proposals. Therefore, we would
like to enter this new millennium reaffirming the principles
that guided the launching of the JBCS, 12 years ago,
stressing that:
- We firmly believe that it is vital to a scientific society to
control a medium of expression with ample circulation
and an international audience, wherein its scientific
production can be presented. These considerations define
the aim of the Journal and represent an act of sovereignty,
especially when contrasted with the profit-oriented goals
of commercial scientific journals. This attitude is even
more relevant in times of an ever-growing number of
scientific publications, considering the aggressive
policies of commercial publishers. One representative
example is the difference in subscription prices of
journals published by scientific societies compared to
those of commercial publishers. Scientific publication
is a strong and lucrative business and some advances
toward the attractive Latin-American market, where
Brazil stands out, have been put forward recently;
- We constantly confirm that it is possible to maintain the
volume and the quality of articles published in the JBCS
mainly with contributions from the Brazilian chemical
community. This confirms the high scientific standards
and the strength of our community, and, hopefully, will
improve as its participation increases, submitting
manuscripts, subscribing and divulging the Journal;

- Although publication in electronic media is a reality,
it should not replace printed Journals, but it should be
a strong ally. In this respect, the JBCS has put forth
efforts in widening the possibilities for authors’
expression in almost unlimited ways by providing
electronically supplementary information at our website
(www.sbq.org.br/jbcs). Other important initiatives are
the immediate electronic publication of forthcoming
papers and free access to full papers on our website.
The challenge of shortening publication times still
remains, but we strongly believe that the efforts in this
direction should not compromise the careful reviewing
process, which we class as the basis of the quality of
the JBCS;
- The JBCS will keep trying to be connected to all events
involving the Brazilian Chemical Society and, whenever
possible, to continue the policy of publishing related
special issues. During 2001, two special issues will be
published : one, with a collection of papers dedicated to
Prof. Benjamin Gilbert on the occasion of his 70th birthday,
and another with papers presented at the 9th Brazilian
Meeting on Organic Synthesis. In order to avoid any
disturbances caused by these special issues to the flow of
regular articles, each of this years’ issues will contain more
pages, a trend we hope to keep until a re-evaluation of the
Journal periodicity can be carried out.
In conclusion, significant steps have been established,
but many challenges remain, as remains the strong
disposition of those more directly involved with the
Journal (editors and members of the JBCS editorial board,
members of the Brazilian Chemical Society, authors,
reviewers and subscribers) and, we hope, of others who
share these same ideals.
Watson Loh

