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Caros leitores,

 É com imensa satisfação que estamos lançando 
o fascículo número 1 do volume 19 da Revista Brasilei-
ra de Farmacognosia (RBFAR). Como inovação e no 
intuito de dar vazão à grande quantidade de trabalhos 
já aceitos, teremos este fascículo publicado em duas 
revistas. Dessa forma estão sendo lançados os fascícu-
los 1A e 1B do volume 19. Temos certeza que assim 
fazendo estaremos até o fim desse ano equilibrando a 
demanda de trabalhos pendentes, pois, assim será feito 
também com os demais fascículos deste volume. Esse 
esforço extra para a publicação de oito revistas ao invés 
de apenas quatro por volume gerou uma grande carga 
de trabalho. Para nos auxiliar a lidar com esta nova re-
alidade estamos contando com o trabalho de uma se-
cretária executiva que tem demonstrado grande eficiên-
cia e dedicação atendendo muito além da expectativa 
as necessidades do momento. Além do trabalho, há de 
se compreender também que lançar um número maior 
de revistas implica em aumentar o custo da publicação. 
Por isso foi solicitado dos autores uma contribuição 
financeira para a publicação dos seus trabalhos. Agra-
decemos neste momento a compreensão desses autores. 
Com tudo isso, acreditamos que ao final desse ano es-
taremos celebrando mais um recorde histórico para a 
Revista Brasileira de Farmacognosia, publicando oito 
revistas em um único volume e com mais de duzentos 
trabalhos publicados. Como sempre fazemos, agradec-
emos a confiança dos autores ao submeter seus trabalhos 
para publicação na RBFAR, a grande contribuição dos 
avaliadores e como não podia deixar de ser a todos os 
sócios da Sociedade Brasileira de Farmacognosia que 
são os verdadeiros mentores da nossa RBFAR.

Os Editores

Dear readers,

	 We	are	happy	to	launch	the	first	issue	of	volume	
19	 of	 the	Brazilian	 Journal	 of	Pharmacognosy.	As	 an	
innovation	 and	 in	 order	 to	 publish	 the	 big	 number	 of	
articles	already	accepted,	we	will	publish	this	 issue	in	
two	separate	magazines.	Thus,	we	are	launching	the	is-
sues	1A	and	1B	of	volume	19.	We	are	sure	that	doing	this	
we	will	by	the	end	of	this	year,	equilibrate	the	demand	
of	articles.	This	extra	effort	for	the	publication	of	eight	
issues	instead	of	four	generated	a	big	work	charge.	In	
order	 to	 help	 us	 carry	 on	 the	 new	 reality	we	 are	 now	
counting	 with	 an	 executive	 secretary,	 who	 has	 been	
demonstrating	 so	 far	 great	 dedication	 end	 efficiency.	
Besides	 the	extra	work	 it	 is	clear	 that	 this	also	gener-
ated	 new	 expenses.	 For	 this	 reason,	 the	 authors	were	
asked	to	contribute	with	a	small	charge	to	publish	their	
works.	At	this	point	we	would	like	to	thank	the	authors	
for	 their	comprehension.	We	believe	 that	at	 the	end	of	
this	year	we	will	be	celebrating	another	historic	record	
for	the	Brazilian	Journal	of	Pharmacognosy,	publishing	
eight	 issues	 in	 one	 single	 volume	with	more	 than	 two	
hundred	articles.	As	we	always	do,	we	thank	the	authors	
for	 believing	 in	 our	 work	 by	 submitting	 their	 articles	
to	be	published	in	the	Brazilian	Journal	of	Pharmacog-
nosy,	also	the	great	contribution	of	the	referees	and	to	
all	members	of	the	Brazilian	Society	of	Pharmacognosy,	
who	are	the	real	mentors	of	our	Journal.
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