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carta do editor

Prezados,
Conforme havíamos dito no número anterior, iremos promover mudanças gradativas ao lon-

go do ano de 2006, portanto, durante o volume 24 da nossa Horticultura Brasileira. Nossa inten-
ção é que no próximo ano, ao comemorar os seus 25 anos, a revista esteja com um formato
moderno, sem contudo perder a excelência que a tem caracterizado. Como prometido, este espa-
ço será sempre utilizado para alertá-los sobre as mudanças implementadas.

No número anterior foram apresentadas a nova Comissão Editorial, também com novo for-
mato, e o novo padrão de referenciação bibliográfica. Neste número, aparecem nas Normas para
Submissão de Trabalhos, as novas seções da Horticultura Brasileira.

As seções Artigo Convidado, Carta ao Editor, Pesquisa e Nova Cultivar foram mantidas. A
seção Página do Horticultor também foi mantida. No entanto, além de abrigar os trabalhos até
aqui a ela destinados, passará a receber também os trabalhos referentes a insumos, agrotóxicos e
cultivares em teste, desde que os resultados tenham utilização imediata pelo horticultor. Foi cri-
ada a seção Comunicação Científica, onde serão publicados relatos de trabalhos originais de
execução menos complexa. A seção Economia e Extensão Rural não existe mais. Entretanto,
Horticultura Brasileira continuará, sem sombra de dúvida, a publicar trabalhos nessas duas im-
portantes áreas. Doravante, os trabalhos de economia e extensão rural aparecerão nas demais
seções da revista como, por exemplo, Pesquisa ou Comunicação Científica. A intenção foi dar
aos trabalhos realizados nessas duas áreas o mesmo tratamento dado a trabalhos realizados em
qualquer outra área. A seção Comunicações, muito pouco utilizada pelos autores, foi extinta.
Caso haja necessidade de alguma comunicação, os autores poderão utilizar a Carta ao Editor.

Com essas alterações, a Comissão Editorial acredita que a Horticultura Brasileira esteja pre-
parada não só para a demanda dos autores que hoje a procuram, como também para os tempos
vindouros.

Até o próximo número,

Paulo Eduardo de Melo
Presidente da Comissão Editorial
Horticultura Brasileira




