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carta do editor

Nesta carta do editor gostaria de salientar três assuntos que julgo serem de grande interesse
para nossos sócios e leitores da Horticultura Brasileira:

A realização do 42º Congresso Brasileiro de Olericultura e 11º Congresso Latino–Ameri-
cano de Horticultura entre os dias 28 de julho e dois de agosto deste ano em Uberlândia (MG).
Nesta oportunidade contaremos com a presença de grande número de profissionais que traba-
lham direta ou indiretamente com as mais diversas espécies hortícolas. O tema principal do 42º
Congresso será “Água, Energia e Sustentabilidade”. A participação efetiva e maçica dos sócios
da SOB e dos leitores da HB são fundamentais para o sucesso do evento e o desenvolvimento da
olericultura no continente.

A HB, em virtude de crescente demanda, estará aceitando a partir deste número trabalhos
técnico-científicos na área de Floricultura. O faturamento com a exportação de flores e plantas
ornamentais brasileiras atingiu, em 2001, o valor de US$ 13 milhões, sendo que neste mesmo ano
o mercado interno e externo movimentou cerca de R$ 96 milhões. O crescimento deste setor
exige maior número de pesquisas na área, sendo que a HB poderá se tornar um veículo importan-
te para publicação de trabalhos realizados neste campo de atividades. Para colaborar com traba-
lhos na área de flores e outras ornamentais, convidamos para ocupar a função de editora a Dra.
Monique Inês Segeren na empresa Proclone.

Finalmente, é com grande satisfação que comunico que nosso colega e sócio da SOB, profes-
sor Vicente Wagner Dias Casali, recebeu em abril de 2002, em Brasília, o Prêmio Frederico de
Menezes Veiga. A Embrapa homenageou o professor Casali em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados, junto à Universidade Federal de Viçosa, na área de pesquisa, extensão e ensi-
no. Ao digníssimo professor nossos sinceros parabéns por esta justa e merecida homenagem.

Leonardo de B. Giordano
Presidente da Comissão Editorial da HB




