Cartas

Todas as cartas devem ser enviadas diretamente ao editorchefe (ver página 4).
Caros editores,
Vocês estão fazendo um maravilhoso trabalho em favor da Matemática Universitária. Desde que vocês assumiram a revista, ela entrou numa fase totalmente nova,
e até adquiriu um perfil novo e mais rico, com tantas
informações importantes, além dos artigos e matéria
tradicional. No início pensávamos a revista em termos
bem mais modestos, mas agora se vê claramente que ele
foi muito além da concepção original e mais limitada.
Para mim que me empenhei tanto em fazer essa revista
em minha gestão de presidente da Sociedade Brasileira
de Matemática, é uma alegria imensa ver meu sonho
plenamente realizado. E como eu gostaria de ter a meu
lado aquela que mais fez pela revista em seu início,
como editora-chefe, a saudosa Laura Martignon.
Aceitem meus efusivos parabéns, com votos de continuado sucesso em um empreendimento tão importante
e tão enriquecedor para toda a comunidade matemática brasileira.
Com meu cordial e afetuoso abraço,
Geraldo Ávila.

CORREÇÕES:
• Os estudantes Danielle Santos Azevedo e Leonard
Guerini de Souza, que participaram do IV Simpósio
Nacional/Jornadas de Iniciação Científica de 2008
(ver página 37 da MU44) são da UFRGS, e não do
IME/USP, como foi publicado.
• Ao contrário do que está dito na divulgação dos livros
da SBM, à página 33 da MU44, o livro ``Primalidade
em tempo polinomial”, de Severino Collier Coutinho
(código CIC/02) não está esgotado.
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A Revista do Professor de Matemática mudou as cores, aumentou um pouco de tamanho e está com um novo projeto gráfico.
Sua estrutura e política editorial, entretanto, continuam as mesmas: é uma publicação destinada àqueles que ensinam matemática no ensino básico, sendo também
útil aos alunos e professores de cursos de
licenciatura de matemática.
Agradecemos a confiança depositada na
RPM pelos seus 46.500 assinantes.
Ana Catarina P. Hellmeister
Editora Executiva
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