
EDITORIAL

Prezado Colega Botânico

 Chega ao fim a minha gestão na qualidade de Edi-
tor-Chefe da nossa revista, perfazendo cerca de 7,5 anos 
de atuação como tal. Tenho consciência de que trabalhei 
com afinco e isenção, trabalho esse amplamente apoiado 
nas tarefas dos Editores de Área, Assessores e, a partir de 
julho de 2004, também na contribuição valiosa da Editora 
Assistente. O apoio e incentivo irrestritos da Diretoria 
da Sociedade Botânica do Brasil foram determinantes 
para que todos esses anos transcorressem observando-
se o mútuo respeito e a necessária harmonia. Graças a 
esse esforço conjunto, superamos alguns entraves e nos 
alçamos a um lugar confortável no panorama das revistas 
nacionais na área da Botânica.

 Tal situação também se deve ao fato de, na gestão 
que se encerra, se ter ampliado as páginas publicadas ao 
ano de 350 (exercício de 2000), para 1.000 (em 2004 
e 2005), assim como ter ampliado o número médio de 
artigos publicado ao ano de 29 (exercício de 2000), para 
mais de 90 em 2004 e 2005. Isso ampliou a apresentação 
de trabalho submetidos de 92 e 89 (exercícios de 2000 
e 2001) para mais cerca de 200 (exercícios de 2004 e 
2005), o que permitiu seleção mais rigorosa dos artigos e, 
infelizmente, também maior número de artigos rejeitados 
e retirados pelos autores.

 Agradeço a confiança depositada na revista e em 

nossos trabalhos e desejo aos Colegas que continuam com 
seus mandatos, assim como aos que aqui os iniciam, um 
período profícuo, com novas conquistas e muito trabalho, 
pois há sempre muito e muito a fazer.

 Por fim, esclareço que a parceria anunciada no 
primeiro fascículo desse ano, com a Universidade São 
Marcos, da cidade de São Paulo, somente foi possível 
para o referido fascículo, uma vez que posteriormente 
aconteceram impedimentos de ordem financeira e legal. 
No entanto, valeu a experiência de busca de recursos 
externos para financiamento da revista que, a cada dia, se 
torna mais onerosa, em virtude da intensa procura e dos 
escassos recursos arrecadados apenas com as anuidades 
dos associados. O Programa Editorial do CNPq tem sido 
indispensável para a revista e aqui fica o nosso agradeci-
mento a esse órgão de fomento.

 Encontramo-nos pelas Botânicas do País. Até bre-
ve.
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