Editorial

É sempre com satisfação que anunciamos novidades que
irão contribuir para aprimorar o funcionamento e a qualidade
do Journal of the Brazilian Chemical Society.
Em primeiro lugar, gostaríamos de comunicar a contratação
da nova Gerente Editorial, Dra. Elisabeth Magalhães, que se
dedicará integralmente às atividades do JBCS. Seja bem-vinda,
Beth! A chegada de mais esta colaboradora permitirá a
implementação de uma série de iniciativas planejadas há algum
tempo para o aperfeiçoamento e a modernização da revista.
É com prazer que damos as boas vindas ao mais novo
membro do Conselho Editorial do JBCS, o Prof. C. N. R. Rao.
Ao Prof. J. Karle, que ora se desliga deste Conselho do qual
participou desde o lançamento do JBCS, agradecemos pelo
apoio em todos estes anos, crucial para que a revista atingisse
a credibilidade internacional de que hoje goza.
Outra novidade é a reformulação do sítio eletrônico do
JBCS com o objetivo de facilitar o acesso de autores e leitores
às informações lá disponibilizadas (www.sbq.org/jbcs/). Este
sítio deverá conter, em breve, a coleção completa do JBCS,
possibilitando aos nossos leitores acesso gratuito a todos os
artigos já publicados.
Os editores do JBCS sempre consideraram importante as
críticas e sugestões de autores, leitores e assessores ad-hoc
para melhorar os procedimentos editoriais e a qualidade da
revista. O JBCS será avaliado, nos próximos meses, pelo
Conselho Editorial, e através de questionários, que serão
enviados aos autores e assessores.
Finalmente, os autores terão, em breve, a opção de submeterem seus manuscritos por via eletrônica. Isto certamente resultará na aceleração do processo de arbitragem e consequentemente na redução do tempo de publicação que todos, autores e
editores, almejamos. Temos consciência de que o JBCS precisa
e pode reduzir o tempo de publicação dos seus artigos, o que
depende, em grande parte, de respostas rápidas de autores e
assessores. Entretanto, defendemos o diálogo autor-assessoreditor que não pode ser atropelado por uma pressa exagerada
com motivação comercial, como vem acontecendo com várias
editoras de periódicos científicos. Deve ser lembrado que freqüentemente jovens pesquisadores submetem seus primeiros
trabalhos científicos à publicação nas revistas da SBQ e podem
se beneficiar do intercâmbio e da discussão com assessores
mais experientes.
Neste número estamos publicando um extenso artigo de
revisão sobre auto-organização em sistemas inorgânicos, área
de grande interesse atual e de fronteira. Esperamos que a
publicação desta revisão estimule outros autores a submeterem
revisões com este caráter, que certamente contribuirão para a
consolidação internacional do JBCS.

It is always pleasing to announce changes that will contribute
to the improvement of the functioning and the quality of the
Journal of the Brazilian Chemiacal Society.
In the first place, we would like to communicate the hiring
of a new Editorial Manager, Dr. Elisabeth Magalhães, who
will dedicate herself fulltime to the journals activities. You
are most welcome, Beth! The arrival of this fellow worker
will allow the implementation of a series of previously
planned initiatives that will hopefully lead to the improvement
and modernisation of the journal.
It is with great pleasure that we welcome our newest
member to the Editorial Advisory Board of JBCS, Prof. C.N.R.
Rao. To Prof. J. Karle, who is leaving the Board and who
participated since the launch of JBCS, we thank for the support
during all these years, that was crucial for JBCS having reached
the international credibility that it today enjoys.
Another change is the reformulation of the JBCS electronic
site with the objective of facilitating author and reader access
to the available information (www.sbq.org/jbcs/). This site will
shortly have the complete JBCS collection, thus allowing our
readers free access to all the published articles.
The JBCS editors have always considered the criticisms
and suggestions of the authors, readers and ad-hoc reviewers
for improvements to the editorial procedures and to the
quality of the journal to be important. The journal will be
evaluated, in the next few months, by the Editorial Advisory
Board and by authors and reviewers to whom questionnaires
will be sent.
Finally, soon authors will have the option of submitting
their manuscripts electronically. This will certainly accelerate
the arbitration process and consequently reduce publication
times, something that all editors and authors wish for. We are
conscious that JBCS needs and can reduce the publication
time of its articles, which depends largely upon rapid replies
from authors and referees. However, we defend the authorreviewer-editor dialog that cannot be passed over by excessive
hurry due to commercial motivation, as has been happening
with various scientific journal publishers. It must be
remembered that young researchers frequently submit their
first scientific articles for publication in the SBQ journals,
and that they can benefit from the exchange of discussion
with more experienced researchers.
In this issue we are publishing an extensive review article
about self-assembled inorganic systems, an area of much
current interest and a frontier. We hope that the publication of
this review will stimulate other authors to submit reviews of
this character, which certainly will contribute to the
international consolidation of JBCS.
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