
EDITORIAL

Como ocorre todos os anos, em janeiro foi realizada
a assembléia geral ordinária da Sociedade Botânica de
São Paulo (SBSP). A Diretoria executiva eleita este
ano ficou composta pelo Presidente Dr. Marco Aurélio
Silva Tiné (Instituto de Botânica/IBt) e Vice-Presidente
Dr. Marcos Pereira Marinho Aidar (IBt). Para os demais
cargos foram escolhidos como Tesoureira MS Carolina
Gasch Moreira (Universidade de Santo Amaro/Unisa),
como Tesoureira Assistente Dra. Regina Maria de
Moraes (IBt), como Secretário Dr. Emerson Alves da
Silva (IBt) e como Secretário Assistente MS Miguel
José Minhoto (Universidade do Grande ABC/UniABC).
Como previsto no Estatuto, o presidente nomeou uma
Vice-Presidente para assumir a editoria-chefe da Revista
Brasileira de Botânica. Para este ano, a Vice-Presidente
nomeada será a Dra. Solange Cristina Mazzoni-
Viveiros, que continuará o trabalho que vem
desenvolvendo há um ano e ficará responsável pela
publicação do volume 30 da revista. Grande parte da
diretoria é formada por pesquisadores do Instituto de
Botânica de São Paulo, como vem ocorrendo há anos
na sociedade. Ao longo dos anos, esta composição de
pesquisadores de um mesmo Instituto tem permitido uma
excelente interação entre os membros da diretoria e a
Revista Brasileira de Botânica e se mostrou um
importante elemento para o bom andamento tanto da
Revista quanto da Sociedade.

É importante salientar aqui o excelente trabalho
desenvolvido pelas Diretorias anteriores, que
conseguiram manter a SBSP financeiramente estável
enquanto mantinham um alto nível científico. Tal sucesso
é refletido tanto dentro da SBSP, com a aprovação das
contas da Sociedade pelo Conselho Fiscal e das
atividades pelo Conselho de Administração, quanto pelo
número crescente de excelentes artigos publicados pela
RBB, o êxito dos eventos científicos realizados e as
numerosas visitas ao “site” da SBSP, entre outros

aspectos. Sentimo-nos honrados em poder dar
continuidade ao trabalho e esperamos corresponder às
expectativas. Essa intenção, de dar continuidade às linhas
de trabalho já aprovadas pelos membros da SBSP, é
evidenciada pelo fato do atual Presidente ter participado
da gestão anterior, como Secretário, assim como as
tesoureiras.

Um outro importante aspecto para manter a
qualidade dos eventos foi a eleição da Presidente do
próximo congresso da Sociedade, Dra. Margarida
Fonseca, como membro suplente do Conselho de
Administração. Tal iniciativa pretende aproximar a
organização dos membros da Diretoria da SBSP. Além
do trabalho da Diretoria, os resultados positivos da
Revista se devem em grande parte à colaboração de
toda a equipe editorial. Nesse particular a SBSP e a
RBB têm sido privilegiadas, contando com equipes
entusiasmadas, experientes, preocupadas com a
qualidade científica e, acima de tudo, abnegadas, que
não medem tempo nem esforços para executarem as
suas atribuições. Dedicamos um voto de louvor a todos
que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade.
Na atual gestão esperamos que o corpo editorial da
Revista trabalhe de forma ainda mais próxima da
Diretoria Executiva, uma vez que o Presidente atua
também como Editor Associado da RBB.

A manutenção da excelente qualidade científica da
RBB é muito importante para a comunidade botânica,
que escolhe essa revista para transformar a sua
produtividade científica em artigos publicados. Além de
se manter como publicação Qualis A - internacional (na
classificação da CAPES), a revista conseguiu ser
indexada no ISI, o que deve aumentar a importância da
Revista no cenário Internacional.
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