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The present issue of the Neotropical Entomology,
volume 33, number 1, 2004, constitutes the beginning
of the bimonthly edition of the journal. We are adding
two issues per year to accelerate the publication of the
increasing number of articles submitted. This demand
demonstrates the great role the journal represents in
the entomological field in Brazil and also in the
Neotropical Region. At its creation, by the
Entomological Society of Brazil – SEB, in 1972, with
the title of Annals of the Entomological Society of
Brazil, the journal was published once a year until 1975.
From this date, the number of articles required two
issues a year, and this took place up to 1991. New
additions occurred in 1992, when the journal was
published thirdly and in 1998, quarterly. In 2001,
following the world tendency, more changes occurred.
A new title was assigned - Neotropical Entomology
- more concerned to its representativeness and a new
format was adopted, aiming to adjust the journal to
international standards and to increase the number of
published papers.

In 2002, the Editorial Board of the Neotropical
Entomology  concluded that a new input was
necessary to speed the publication process. As a result
a plan was outlined to start 2004 with six issues per
year. With great pleasure, we have accomplished this
compromise to divulge with quality and promptness the
research results on Entomology and Acarology, favoring
the dissemination of new knowledge and production of
suitable and efficient technologies.

O presente número da Neotropical Entomology,
volume 33, número 1 de 2004,  constitui o início da
publicação bimestral da revista. Estamos aumentando
dois números anuais para acelerar a divulgação dos
artigos submetidos à nossa revista. Essa demanda
crescente  demonstra a grande importância que a revista
tem representado na Entomologia Brasileira e mesmo
Neotropical. Quando  do seu lançamento pela Sociedade
Entomológica do Brasil - SEB, em 1972, com o título de
Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, a revista
foi publicada anualmente até 1975. A partir dessa data,
o número de artigos exigiu que sua freqüência fosse
duplicada e, assim, passou a ser publicada duas vezes
ao ano, até 1991. Novos incrementos ocorreram em 1992,
quando se tornou quadrimestral e em 1998, quando se
tornou trimestral. Em 2001, atendendo às tendências
mundiais, mais transformações ocorreram. Novo nome
foi atribuído  à revista - Neotropical Entomology -
mais condizente com sua representatividade e novo
formato foi adotado, procurando ajustá-la ao padrão
internacional e também aumentar o número de trabalhos
publicados.

Em 2002, o Corpo Editorial da Neotropical
Entomology se reuniu e constatou a necessidade de
novas ampliações, já que o aumento da velocidade na
publicação dos artigos ficava limitado pela freqüência
da revista. Assim foi traçado um plano para que se
pudesse iniciar 2004 com seis números anuais. E, com
grande prazer, estamos cumprindo esse compromisso,
sempre visando divulgar com qualidade e presteza os
resultados de pesquisas em Entomologia e Acarologia,
favorecendo a disseminação de novos conhecimentos e
produção de tecnologias adequadas e eficientes.
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