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Carta do Editor
A REM entra no seu 71º ano de existência revigorada. Esse

número traz os melhores trabalhos apresentados no VIII Semi-
nário do Aço Inoxidável. Os trabalhos foram analisados para
que a REM continue com o padrão que a classifica como uma
das melhores opções dos pesquisadores para divulgar seus tra-
balhos.

Devido ao grande número de trabalhos que, hoje em dia, são
apresentados nos congressos, as sociedades cientificas têm pu-
blicado somente os “resumos ou resumos expandidos”. Em ra-
zão dessa política, que cria a impossibilidade de os autores pu-
blicarem na íntegra seus trabalhos, a REM  vem cumprindo o
papel de divulgar, após análises, os artigos completos. Também
adotamos essa política para grupos emergentes de pesquisado-
res, que muitas vezes nos procuram para esse fim. Breve, será
publicado um número dedicado às “Estruturas em Aço” e já abri-
mos espaço para a Sociedade Brasileira de Geoquímica, que fará
seu XI Congresso Brasileiro de Geoquímica.

A REM recebeu mais uma vez o apoio financeiro do CNPq e
da CAPES e estamos buscando, junto às empresas, a renovação
do apoio para completar os recursos necessários para a manu-
tenção de nossa periodicidade.

Nesse ano, a REM apoiará a realização do XI Encontro de
Editores Científicos, patrocinado pela Associação Brasileira de
Editores Científicos, que acontecerá na primeira semana de se-
tembro.

Damos as boas vindas aos novos membros do nosso Conse-
lho editorial, os professores Peter C. Hackspacher (IGCE/
UNESP) e Daniel Biasoli de Mello (FEM-UFU).

Atenciosamente,

Prof. Jório Coelho
Editor
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