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Construindo Caminhos
Cada vez mais constatamos a necessidade da busca por novos
caminhos, de novas possibilidades e acreditamos que o caminho eficaz para a
viabilização de projetos relevantes, capazes de inovar, organizar e efetivar a
disseminação do conhecimento produzido é, acima de tudo, o de uma construção coletiva.
Em sua trajetória de três anos de existência, a REME tem reafirmado nossa crença nessa assertiva. Esse periódico vem-se consolidando no meio
científico, no âmbito da Enfermagem, por sua qualidade e conseqüente credibilidade, graças ao esforço e interesse dos autores de todo o País, nas diversas áreas do conhecimento, que nos têm enviado uma produção científica de
destacada qualidade, tanto quanto do seu Conselho Editorial, incansável na
busca da excelência da Revista.
Igualmente relevante tem sido o apoio das Escolas de Enfermagem
do Estado de Minas Gerais, desde a criação da REME, revelando capacidade
de produção científica e de divulgação desses saberes, permitindo à Revista
ocupar um importante espaço de interlocução para essas escolas e para a
Enfermagem em geral, aglutinando o conhecimento nelas produzido.
A REME tem contado também com o fundamental apoio da
Cooperativa Médica e Editora - COOPMED - durante todo o seu caminhar e,
assim, nessa construção coletiva, temos vencido os percalços e obstáculos
que naturalmente se fazem presentes em iniciativas de tal amplitude.
Dessa forma, esta Revista tem exercido um importante papel na
promoção de intercâmbio de conhecimento científico da Enfermagem entre si e
entre áreas afins, divulgando trabalhos de enfermeiros de todo o País e de profissionais de áreas correlatas, em diversas instâncias.
De modo semelhante ao que acontece com a maioria dos projetos
que nos propomos desenvolver, nossas expectativas quanto aos processos
vivenciados nem sempre são plenamente atendidas. Nos últimos números a
periodicidade da REME não foi tão regular como pretendíamos, por causa de
dificuldades diversas, comuns à maioria dos periódicos de Enfermagem indexados, as quais têm sido vencidas, uma a uma, cotidianamente. Este fascículo,
referente aos primeiro e segundo semestres do ano 2000, representa um passo
muito importante para atingirmos nosso objetivo de regularizar e manter rigorosamente a periodicidade da Revista. Até o final de 2001 estaremos lançando o
fascículo correspondente a este mesmo ano, alcançando assim o objetivo proposto inicialmente. Sublinhamos, porém, que para tanto é essencial a contribuição dos enfermeiros e pesquisadores, enviando-nos com presteza sua produção científica.
Até aqui, a sobrevivência financeira da REME foi garantida por
recursos advindos do PRODEN - Programa para o Desenvolvimento da
Enfermagem/Projeto da Escola de Enfermagem da UFMG, atualmente esgotados. Porém, a partir de agora, numa iniciativa inédita na Enfermagem, inauguramos na REME um novo tempo em que temos e teremos muito a comemorar,
pois, a fim de garantir sua periodicidade, estamos construindo junto ao
COREN-MG, representado por sua Presidente, Profa. Telma Ramalho Mendes,
uma nova possibilidade para obtenção de recursos financeiros.
Sendo assim, o atual momento reveste-se de um significado especial na trajetória da REME, pois estamos firmando uma parceria com o
Conselho, que permitirá ampliar para sete mil exemplares a tiragem semestral
da Revista. Desses, seis mil serão distribuídos gratuitamente pelo COREN-MG
a todos os enfermeiros de Minas Gerais, e os restantes, distribuídos por meio
de assinaturas, para instituições, profissionais e estudantes de todo o Brasil e
do exterior.
Essa iniciativa nos permite vislumbrar a continuidade do êxito desse
periódico não somente devido à ampliação de sua tiragem, como também pelo
fato de garantir a todos os enfermeiros de Minas Gerais o acesso à REME.
Assim, acreditamos estar contribuindo para a disseminação e a consolidação
do conhecimento científico da enfermagem.
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