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carta do editor

Prezado Sócios,

É com satisfação que estamos enviando aos nossos associados o último fascículo, deste
ano, da nossa revista Horticultura Brasileira.

Temos registrado aumentos constantes no número de trabalhos publicados na Horticultura
Brasileira. Em 1983, publicamos o primeiro volume da revista com um total de 22 trabalhos. O
volume 11, publicado em 1993, continha em seus dois volumes 39 trabalhos. Com a publicação
do terceiro número do volume 19 completamos, em 2001, um total de 55 trabalhos, 56 resumos
de palestras e 573 resumos de trabalhos.

Além do número expressivo de trabalhos, nossa revista encontra-se enquadrada na classifica-
ção “A” pela CAPES, tendo recebido, portanto, o reconhecimento de nossa comunidade científi-
ca  no tocante à qualidade da mesma.

Informamos aos nossos leitores que a Horticultura Brasileira, a partir de 2002, passará a ser
publicada trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro). Portanto, deparamo-nos com a
necessidade de ampliar nosso corpo Editorial. Entre os novos editores contaremos com a valiosa
contribuição científica de Ana Maria Resende Junqueira (UnB), Celso Luiz Moretti (Embrapa
Hortaliças), Clementino Marcos de Batista Faria (Embrapa Semi-Árido), Egon J. Meurer (UFRGS),
Eunice Oliveira Calvete (UPF), Francisco Bezerra Neto (ESAM), Henoque Ribeiro da Silva
(Embrapa Hortaliças), José Ernani Schwengber (UFPel), Murillo Lobo Júnior (Embrapa Arroz e
Feijão), Paulo César Tavares de Melo (ESALQ) e Ricardo Antônio Ayub (UFPG).

Aos editores Mirtes Freitas Lima e Arminda Moreira Carvalho, que estão se afastando do
nosso corpo editorial por motivos particulares, nossos agradecimentos.

Finalmente, gostaríamos de salientar o grande apoio que estamos recebendo do Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq), por meio de seu Programa de Apoio Editorial.

Em nome da Comissão Editorial e da Sociedade de Olericultura do Brasil desejamos a todos
Boas Festas e Feliz Ano Novo.

Leonardo Britto Giordano
Presidente da Comissão Editorial


