EDITORIAL

Agradecimentos

E

m junho de 1998, fui indicada pela Congregação da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, para representá-la na Comissão de Publicação
da Revista Medicina – Ribeirão Preto e assumi, poucos meses depois, a função de Editora.
Ao encerrar minhas atividades editoriais, posso
afirmar que a tarefa foi altamente gratificante e proporcionou grande aprendizado. A tarefa difícil foi contornar
os problemas financeiros.
Quando recebi a revista, ela contava com o patrocínio de organização farmacêutica para sua
formatação e sua impressão, cabendo o pagamento
da secretária geral (que também tem a responsabilidade da revisão da bibliografia referida) e da revisora de
português à FAEPA e à Fundação Hemocentro (em
anos alternados); as despesas com a manutenção da
sala e as despesas de expedição, ao Hospital das Clínicas; e à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto a
manutenção dos equipamentos e o fornecimento de
material de consumo.
Logo, porém, defrontamo-nos com a retirada do
patrocínio, que foi assumido pela firma Ponto Propaganda (que imprime a revista) e, mais tarde, com outros problemas monetários.
Gostaria de ressaltar que a continuação da publicação só foi possível porque – além da imprescindível colaboração dos autores e dos “referees” – recebi
o apoio constante e eficaz do Sr. Superintendente do
Hospital das Clínicas, Prof. Dr. Marcos Felipe Silva de
Sá, que esteve presente nas maiores crises e que prontamente atendeu as minhas repetidas solicitações de
ajuda, assim como sua Chefia de Gabinete; recebi,

em diferentes ocasiões, ajuda da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nas pessoas de seu ex-diretor,
Prof. Dr. Michel Pierre Lison, do atual diretor Prof. Dr.
Ayrton Custódio Moreira e das assistências administrativa e financeira da citada instituição; contei com a
lealdade da equipe técnica da revista (composta por
Valderes Aparecida Coelho Falaschi, Marlene Cândida
de Faria e Joana Margarida Kefalás Zabrosckis e, em
parte do período, também por Helena Maria Nonato e
Regina Célia Ruis Favero), que, mesmo com os salários cronicamente atrasados, trabalhou com eficiência
e profissionalismo; com a boa vontade do pessoal do
CEAPS, em cujas dependências nossa secretaria está
alojada; com o apoio do Conselho Editorial da Revista,
em especial do Prof.Dr. Eurico Arruda Neto; e com a
assessoria do Prof.Dr. Júlio Cesar Voltarelli, inicialmente
via Internet e, desde seu retorno ao Brasil, nas reuniões administrativas da revista, das quais participou
como convidado.
Ao Hospital das Clínicas e à administração do
CEAPS a Revista deve, também, a contratação, através da FAEPA, de uma bibliotecária/secretária, que
dedicará parte de seu tempo à Revista Medicina – Ribeirão Preto, garantindo a continuidade da excelente
qualidade dos serviços da nossa Secretaria Geral.
Finalmente, agradeço a confiança que a Congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
depositou na minha pessoa, assim como a solidariedade, o apoio e a simpatia que recebi dos leitores da
Revista Medicina – Ribeirão Preto.
Profa.Dra.MARIA DE LOURDES VERONESE RODRIGUES
Editora da Revista Medicina – Ribeirão Preto
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