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Carta do Editor

Segundo definição das Nações Unidas, “o voluntário é

o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao

seu  esp ír i to  c ív ico ,  ded ica  par te  do  seu  tempo,  sem

remuneração a lguma,  a  d iversas  formas  de  a t iv idades ,

organizadas  ou  não ,  de  bem es tar  soc ia l ,  ou  outros

campos...”.
A área da educação tem se mostrado o local ideal para

o desenvolvimento dessa ação: reportagem recente da revista
Veja mostra que uma jovem brilhante, formada por Havard,
recusou ótimos empregos, para trabalhar (com bolsa) como
professora numa das piores escola pública de Nova York. Há
outros exemplos desses nos Estados Unidos, bem como há ainda
profissionais aposentados que se tornam diretores de escolas
públicas, o que é raro no Brasil.

Em Minas, essa ação tem recebido enormes incentivos
por parte da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
- FIEMG, porém há órgãos governamentais que não a aceitam:
FAPEMIG. Há mais de 20 anos venho prestando serviço
voluntário à REM, como editor. Foi essa dedicação exclusiva
que possibilitou a REM se tornar uma das melhores entre as
publicações da comunidade científica nacional do setor mínero-
metalúrgico, porém o pedido de Auxílio Editorial junto a FAPEMIG
foi  negado  com a  seguin te  a legação:  “ ( . . . )  pro je to

desclassificado. O coordenador não tem vínculo empregatício

com a instituição executora e, conforme o item 9.2 do Manual

do Usuário, o coordenador do projeto de pesquisa deve ser

pesquisador  ( . . . )  e  manter  v ínculo  com a  ins t i tu ição

proponente”. É lamentável que uma instituição destinada a apoiar
pesquisas e sua divulgação se esqueça que o terceiro setor
(voluntariado) é uma peça importantíssima.

Espero que a FAPEMIG se espelhe no CNPq, quando
lançar o próximo edital relativo às publicações, e que volte a ter
exigências de indexações (nacionais e internacionais), verifique
a periodicidade da publicação, enfim, não criando dificuldades,
como a de impedir colaboração voluntária.

Para encerrar, é bom lembrar que a REM há 73 anos
trabalha com centenas de voluntários, com ou sem vínculo
empregatício.

Atenciosamente,

Prof. Jório Coelho

Editor
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