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química brasileira com a qualidade e a beleza da RVq.
Obrigado Rosangela.
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TÍTULO: Rosangela de Almeida Epifânio e
sua Arte

Rosangela de Almeida Epifânio foi quem idealizou
a Revista Virtual de Química. De temperamento forte
e espírito crítico aguçado, Rosangela perseguia a
perfeição, e entregava-se de corpo e alma a tudo que
fazia. Para ela um detalhe na capa ou uma estrutura
química mal desenhada a deixava impaciente e
enquanto não estivesse satisfeita não sossegava. Era
capaz de alterar toda a composição do artigo para
evitar um erro na separação de uma única sílaba no
texto. Possuidora de boa redação, Rosangela achava
que, como editora, tinha a obrigação de corrigir todos
os artigos, antes da publicação na RVq. Isso a fazia a
gastar dias, pelo puro prazer em fazer bem feito,
tentando melhorar o texto de um artigo. Por isso,
muitas vezes foi mal compreendida.
Quando Rosangela pensou em criar a RVq, eu
talvez tenha sido o primeiro a ser procurado. Ela me
disse que a revista tinha que ser eletrônica e plena de
beleza. Disso ela não abria mão. Como eu a conhecia
há muitos anos, sabia da sua capacidade intelectual e
de todas as suas qualidades, prontamente aceitei seu
convite para ser editor. O lançamento da revista
ocorreu, em 2009, durante a 32a Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Química, na cidade de
Fortaleza, no Ceará. Não é necessário lembrar o
espanto dos presentes à reunião anual que foram ao
lançamento da RVq com o atrevimento de uns poucos
cariocas. A verdade é que não fomos levados a sério.
Rosangela em nenhum momento esmoreceu, pelo
contrário, era na adversidade que ela buscava
combustível para fazer melhor. Em 2009, ela dedicouse integralmente a RVq, e uma de suas primeiras
ações, foi indexar a revista a base de dados SCOPUS.
Isso, por si só, calou os que não acreditavam em mais
uma revista de química em português.
Se a Revista Virtual de Química tem o prestígio que
tem hoje e é lida de norte a sul do país, isso deve
muito a Rosangela de Almeida Epifânio, que
recentemente nos deixou. São poucos aquelas ou
aqueles que deixam um legado para a comunidade
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