
DEDICAÇÃO À QUALIDADE

Com o crescimento da revista Acta Amazonica em alcance e volume, estamos
cada vez mais dependentes do trabalho voluntário de colegas que ajudam no
inestimável processo de avaliação dos manuscritos. Seus esforços ajudaram a
assegurar e melhorar a excelência e profissionalismo dos artigos publicados e nós
não poderiamos fazer isto sem sua ajuda. Muitos tem sido membros oficiais da
Comissão Editorial do INPA, outros destinaram parte do seu tempo e conhecimento
em troca de alguns agradecimentos eventuais pelo seu profissionalismo e
dedicação à qualidade. Agora é tempo de homenagear alguns destes colegas
expandindo significativamente a comissão editorial da revista. Reunindo sugestões
de todos os membros da comissão editorial, convidamos novos membros que
começaram a colaborar a partir desde número são: Alpina Begossi, Alfredo Tenuta
Filho, Antonio Ocimar Manzi, Eduardo Martins Venticinque, Izildinha de Souza
Miranda, José Eurico Possebon Cyrino, Marcos Silveira, Marti Parssinen, Orlando
Tobias Silveira, Rosalee Albuquerque Coelho Neto, Sui Tsai e Ulisses Galatti. Todos
pesquisadores experientes e produtivos no seu campo de conhecimento, que
trazem novas sugestões e pontos-de-vista, além de larga experiência para o corpo
avaliador.

Participamos, neste ano de 2005, da criação da Câmara Amazonense do Livro e
da Leitura-CALL, juntamente com outros editores, livreiros, representantes de
editoras e bibliotecários, levando a jovem Editora INPA a apoiar a missão de ampliar
o número de leitores no Amazonas. Mesmo com um mercado editorial nacional
em retração, a CALL acha seu espaço, pois não vende livros, mas busca leitores.
Como disse Felipe Lindoso no livro “O Brasil pode ser um país de leitores” (2004,
Summus Editorial, São Paulo, 222pp) , mesmo o leitor da auto-ajuda um dia vai se
interessar pela literatura, pois é uma questão de acesso ao livro, e não apenas de
financiamento dos produtores culturais, como é tradição no Brasil, trata-se de
disponibilizar literatura para o público. “É tempo de ler!” poderia ser o mote de
uma campanha para despertar o hábito de ler bons livros e com eles presentear.
Como uma editora acadêmica, a Editora INPA apoia inteiramente esta campanha,
pois nosso principal interesse é divulgar a boa ciência.

Além da literatura científica, também buscamos presentear nossos leitores e
assinantes com a entrevista histórica do Prof. José Aldemir, que abre esta edição,
geógrafo, militante, professor e intelectual, recebeu a tarefa de implantar a Fundação
de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM, um marco na Ciência e
Tecnologia na Amazônia, tarefa que desempenhou com brilhantismo, como
podemos ler a partir da próxima página, na qual conta tudo com detalhes para a
jornalista Ana Paula Freire e o editor-chefe.
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