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Prezados,
2008 é um ano especial para todos nós envolvidos com a horticultura, em geral, e com a olericultura, em particular: o Ano

Internacional da Batata (www.potato2008.org; www.fao.org.br), uma iniciativa da FAO para chamar atenção para este que é
o quarto alimento em importância no mundo. Nossa capa neste número é alusiva a este grande acontecimento.

Todo ano que começa traz novidades. Conosco não é diferente. Este ano iniciamos dois novos processos: a procura por
uma identidade visual inequívoca para a revista e a implantação da submissão eletrônica de trabalhos. Já neste número é
possível perceber o maior destaque dado ao título da revista na capa, inspirado no layout das capas da época da criação de
Horticultura Brasileira. Outras mudanças serão implementadas. Em relação à submissão eletrônica, já iniciamos a avaliação
dos programas disponíveis, com o intuito de identificar aquele que melhor se adequa à nossa revista.

Ao mesmo tempo, não nos descuidamos dos processos já iniciados, em especial a busca pela classificação internacional.
Porém, é preciso esclarecer que a classificação internacional não é, em si, a meta a ser atingida, mas sim conseqüência da
internacionalização da revista. Este é um caminho sem volta e um desafio que temos todos nós que enfrentar. Alguns passos
nesta direção já foram dados, como, por exemplo, a publicação em inglês, com a devida concordância dos autores, de traba-
lhos originalmente escritos em português.

O idioma em que um trabalho é publicado é uma decisão exclusiva e soberana dos autores. Porém, o que muitos desconhe-
cem é que o idioma de publicação não precisa ser necessariamente o mesmo utilizado para elaboração e submissão do traba-
lho. Para maiores esclarecimentos, consulte o subitem “Idioma de Publicação”, ao final das Normas para Preparação e
Submissão de Trabalhos, publicadas neste número.

Aproveitamos a oportunidade para nos despedir do Dr. Djalma Rogério Guimarães, nosso Editor Científico por tantos
anos, que agora se aposenta: Dr. Djalma, nossos mais sinceros agradecimentos! A sua contribuição para a Horticultura Brasi-
leira foi de enorme valia.

Até o próximo número,
Comissão Editorial.

Dearest,
“2008 is a special year for all of us working with horticulture, in general, and vegetable science, in particular. This is the

International Potato Year (www.potato2008.org), announced by FAO to draw attention to the potato, the fourth most important
food in the world. Our cover in this issue celebrates this important event.

Every New Year brings along novelties. It is not different with us. This year we launched two new processes: the search for
an unequivocal visual identity to Horticultura Brasileira and the implementation of the manuscript electronic submission.
Concerning the first, we decide to highlight the journal name on the cover, as can be seen already in this issue. The new layout
is inspired on that from the time when Horticultura Brasileira appeared. Other changes will follow. In regard of the electronic
submission, we already started the evaluation of the available software, looking for the one that will suit better our journal.

At the same time, we are keeping the eyes wide-opened at the ongoing processes, especially the search for the international
classification. However, it is crucial to point that the international classification itself is not the target, but consequence of the
journal internationalization. This is a one-way road and a challenge that we all have to face. Some steps into this direction
were already taken, for instance, the publication in English of papers originally written in Portuguese, with authors´ due
agreement.

The idiom in which a paper is published is an authors´ exclusive and sovereign decision. However, many authors do not
know that the publishing idiom does not need to be necessarily the same used to write and submit the manuscript. For further
information on that, please refer to “The Publishing Idiom”, in the end of the Guidelines for Preparation and Submission of
Papers published in this issue.

We take this opportunity to say good bye to Dr. Djalma Rogério Guimarães, our Scientific Editor for several years, who
now will enjoy a merited retirement: Dr. Djalma, thank you so much! Your contribution to Horticultura Brasileira was indeed
extremely valuable.

See you in the next issue,
The Editorial Board


