
EDITORIAL

A Sociedade Botânica de São Paulo - SBSP,
representada pela sua presidente, e a Revista Brasileira
de Botânica - RBB, representada pelo Editor Chefe,
aproveitam a oportunidade para apresentarem aspectos
que traduzem o andamento e alguns avanços
conquistados em 2006.

O presente ano se encerra com a RBB tendo
publicado quatro fascículos, totalizando 66 (sessenta e
seis) trabalhos nas diferentes linhas da Botânica, sendo
02 (dois) de revisão, 63 (sessenta e três) artigos inéditos,
dentre os quais uma Nota Científica, e 01(um) artigo de
Opinião. Contou-se, considerando apenas os processos
encerrados no decorrer deste ano, com a colaboração de
234 (duzentos e trinta e quatro) Assessores Científicos,
17 (dezessete) Editores de Área, 11 (onze) Editores,
dentre os Assistentes, Técnicos e Eletrônico, além da
supervisão de 12 (doze) membros do Conselho Editorial.

A RBB aguarda o início do próximo ano com muitos
desafios, uma vez que a demanda tem crescido, atingindo
mais de 170 (cento e setenta) manuscritos submetidos
neste ano, que correspondem a um acréscimo de cerca
de 20% em relação ao ano de 2004, marca superada
apenas em 2005. A redução de prazo na publicação tem
sido uma exigência cada vez mais forte dos autores,
bem como o cumprimento da periodicidade de cada
fascículo pelos indexadores. As dificuldades no processo
têm, assim, aumentado e exigido que se busque
infraestrutura adequada para a editoração eletrônica e
para a profissionalização das diferentes etapas do
processo editorial.

O Corpo Editorial agradece a todos os autores, que
têm confiado sua produção aos cuidados da RBB, e a

todos que têm colaborado para que a publicação de cada
trabalho seja feita com elevada qualidade internacional.
Com certeza o resultado obtido só foi possível mediante
o esforço e dedicação de cada um. A importância das
conquistas da RBB para a SBSP foi, inclusive,
demonstrada no XVI Congresso da SBSP, quando o
esforço de seus editores foi reconhecido por meio da
concessão de homenagens e prêmios.

A SBSP agradece aos sócios e assinantes - pela
significativa contribuição para a continuidade de suas
atividades, através da manutenção das anuidades,
assinaturas, participações em eventos e publicação de
artigos na RBB, à Comissão Organizadora do XVI
Congresso da SBSP, realizado na Universidade
Metodista de Piracicaba � pela dedicação e sucesso do
evento, e ao Instituto de Botânica - pela permissão de
uso de espaço físico para reuniões e atividades inerentes
à sociedade.

Aproveitamos para desejar a todos um período de
festas de muita alegria, com a certeza de dever
cumprido, e um novo ano de muita disposição para a
continuidade das inúmeras atividades que nos esperam.

Boas festas,

Iracema H. Schoenlein-Crusius
Presidente da Sociedade Botânica de São Paulo

Solange C. Mazzoni-Viveiros
Vice-Presidente da Sociedade Botânica de São Paulo

Editor-Chefe da Revista Brasileira de Botânica




