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carta do editor

Prezados Colegas,

A Sociedade de Olericultura do Brasil (SOB), neste início de milênio, tem vários motivos
para comemorar alguns acontecimentos relacionados com a Olericultura nacional.

Primeiramente, gostaria de salientar o Centenário da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ),  comemorado no início de junho deste ano. Durante todos estes anos a ESALQ
teve um papel relevante na formação de profissionais ligados às diferentes áreas agronômicas.
Estes profissionais atuaram e vêm atuando em todo território nacional, contribuindo de maneira
relevante para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, notadamente  na área de melhora-
mento genético das hortaliças. A Sociedade de Olericultura do Brasil, em nome de sua atual
presidente a Dra. Rumy Goto, e a Horticultura Brasileira gostariam de homenagear esta renomada
instituição de ensino.

Foi motivo de grande júbilo para os profissionais que trabalham na área de Olericultura a
escolha do professor Marcílio de Souza Dias como o grande homenageado nas comemorações
dos cem anos da ESALQ, tendo sido outorgada como honra póstuma a este ilustre pesquisador a
medalha “Luiz de Queiroz”. Em cerimonia realizada no dia três de junho, em Piracicaba - SP, esta
medalha foi entregue pelo professor Cyro Paulino da Costa, discípulo de Marcílio Dias, à viúva
do saudoso professor Dona Olívia Marques Dias. O professor Marcílio Dias foi sem dúvida um
dos mais notáveis melhoristas de hortaliças do Brasil, tendo sido homenageado pela Horticultura
Brasileira em 1983 (volume 1, número 1).

 Finalmente, gostaria de lembra que entre os dias 22 e 27 de julho estará sendo realizado em
Brasília o 41º Congresso Brasileiro de Olericultura e o Encontro sobre Plantas Medicinais, Aro-
máticas e Condimentares, onde serão apresentadas, além de palestras técnico-científicas, cerca
de 570 trabalhos científicos. O oferecimento e a escolha de Brasília  para sediar o Congresso foi,
em parte, motivada pela comemoração dos vinte anos da criação da Embrapa Hortaliças, que  tem
dado grande contribuição para o agronegócio das hortaliças do país.
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