
Editorial
Since the publication of its first issue, in 1972, the Annals of the Entomological Society of Brazil, has aimed to divulge

original results in the different areas of Entomology, in order to contribute with the enlargement of the scientific and
technological knowledge. Despite the difficulties, the journal  has kept its regularity during these 29 years, due to the efforts
of its Editors and its high level Editorial Board as well as the support of its Board of Directors.

The journal has pursued the policy of increasing its scientific level and its graphic quality, constantly worrying about
being a broad and efficient diffusion agent of the entomological knowledge not only nationwide, but also able to reach a
higher number of researchers of the world scientific community.

With this objective and following the international trend, the journal receives the name Neotropical Entomology and has
its format changed to 21x28 cm, starting from this number, the first issue of the XXI Century.  The journal will continue to be
published in Portuguese, Spanish and English, however we encourage  the authors to prefer the English language, thus
allowing a broader diffusion of the information.

I thank the participation and support of the Editors, Directors and Members of the Entomological Society in this process
and hope that this change becomes an important step in the consolidation of this journal as a representative of all the
Neotropical Region, broadening the frontiers of the entomological knowledge, not only territorially but also in the search for
innovations and in the solution of problems.

Londrina, March 2001
Sueli Souza Martinez

       Editor-in-Chief

Editorial
Os Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, desde a publicação de seu primeiro número, em 1972, têm como meta

divulgar resultados originais de pesquisas nas mais diversas linhas da Entomologia, buscando contribuir com a ampliação do
conhecimento científico e tecnológico. Apesar das dificuldades, a revista manteve regularidade nesses 29 anos, graças aos
esforços dos Editores, de seu Corpo Editorial de alto nível e do apoio das Diretorias.

A revista tem seguido uma política de aprimoramento do seu nível científico e de sua qualidade gráfica, com a preocupação
constante de ser  um veículo eficiente, abrangente dentro do conhecimento entomológico e com projeção não apenas nacional,
mas capaz de atingir um número maior de pesquisadores da comunidade científica mundial. É com esse objetivo e, seguindo
a tendência internacional, que a partir deste número, o primeiro número do século XXI, a revista passa a denominar-se
Neotropical Entomology e muda para o formato 21x28 cm. A publicação dos artigos continuará sendo em português, inglês
e espanhol, porém encorajamos os autores a preferirem a língua inglesa, propiciando, assim,   ampla divulgação de suas
pesquisas.

Agradecemos a participação e o apoio da Diretoria e dos sócios da SEB nesse processo. Esperamos que essa mudança
seja um passo importante na consolidação da revista como representante de toda a região Neotropical,  ampliando as fronteiras
do conhecimento entomológico, não apenas territoriais mas também na busca de inovações na pesquisa e na solução dos
problemas.

Londrina, março de 2001
         Sueli Souza Martinez

    Editora Chefe


