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Quando publicamos nossa primeira edição, em
março de 2018 tínhamos o sentimento do nascimento
de um periódico que vinha para ocupar um espaço
ainda não bem definido dentro das Ciências Naturais.
Percorremos o caminho mais natural possível,
dentro dos nossos conhecimentos advindos da osmologia através do instituto de osmologia e óleos essencias (iooe), o qual bravamente nos mantém com seu
apoio financeiro.
Com o passar dos dias, das semanas e dos meses,
chega o nosso primeiro ano com a edição de fevereiro
de 2019. Aqui passávamos a ter o sentimento e a convicção de que o BJNS veio sim para quebrar paradigmas e abrir fronteiras a novos conhecimentos dentro
do seu editorial jovem (1 ano), porém responsável e
ético.
Em fevereiro de 2019 iniciamos a nossa trajetória
para o segundo ano de publicações com uma digital
moderna e definitiva em sua aparência gráfica buscando atender às normas nacionais e internacionais
para publicações científicas. Já indexada aos principais indexadores científicos e normatizadores de publicações, o BNJS cresce a passos largos para sua consolidação entre os melhores periódicos em sua área
de publicação.
Hoje, o BJNS ultrapapassa a barreira de mais de
200 páginas de artigos pulicados em 2019, marco de
profissionalismo e determinação de todos os envolvidos.
Agora o BJNS está pronto para sua terceira largada em 2020, com a certeza de que a renovação virá.
Virá por que se faz necessária para evoluir com novas
ações e pensamentos editoriais.
Esse é um pouco do sentimento deste editor sobre
sua forma de ver nascer e crescer um periódico que
traz a informação científica através de suas publicações, na forma exata como a ciências supõe, mas também, como a ciência que apaixona aquele que com ela
convive.
Boa leitura!

When we published our first issue, in March 2018
we had the feeling of the birth of a journal that came
to occupy a space not yet well defined within the Natural Sciences.
We have traveled the most natural path possible,
within our knowledge of osmology through the Institute of Osmology and Essential Oils (Iooe), which
bravely maintains us with its financial support.
Over the days, weeks and months, our first year
comes with the February 2019 edition. Here we had
the feeling and conviction that the BJNS did come to
break paradigms and open boundaries to new knowledge within. from his young editorial (1 year), but
responsible and ethical.
In February 2019 we started our path for the second year of publications with a modern digital and
definitive in its graphic appearance seeking to meet
national and international standards for scientific
publications. Already indexed to the main scientific
indexers and standardization of publications, BNJS is
growing at a fast pace for its consolidation among the
best journals in its area of publication.
Today, the BJNS surpasses the barrier of more than
200 pages of articles jumped in 2019, a mark of professionalism and determination by all involved.
Now BJNS is ready for its third start in 2020, with
the certainty that the renewal will come. It will come
why it is necessary to evolve with new actions and editorial thoughts.
This is a bit of the feeling of this editor about his
way of seeing born and growing a journal that brings
scientific information through its publications, just as
science supposes, but also as science that falls in love
with those who live with it.
Good reading!
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