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EDITORIAL

Prêmio Paulista de Fitopatologia

O Prêmio Paulista de fitopatologia é outorgado para  pessoas que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento
da Fitopatologia. Em 2007, recebeu a homenagem o PQc Dr. José Alberto Caram de Souza Dias. O pesquisador é graduado em
Engenharia Agronômica (Espt. Sto Pinhal-SP, 1977);  desde 1978, atua profissionalmente no APTA-Instituto Agronômico de Campi-
nas (IAC), atuando na CPD-Fitossanidade, com atuação em vírus na cultura da Batata (Solanum tuberosum L.) e solanáceas em
geral. Fez o curso de Mestrado em Fitopatologia na ESALQ/USP;  o PhD em Fitopatologia pela Univ. of Wisconsin - Madison; o Pós
doutorado no Dept. Plant Pathology-Cornell University, Ithaca - NY. Em reconhecimento ao seu trabalho e resultados de pesquisa,
recebeu vários prêmios e homenagens. Atua como consultor da Associação Brasileira da Batata, desde 1999; membro da Potato
Association of America (PAA, Maine, EUA, desde 1996); é membro da Associação Paulista de Fitopatologia (APF), desde 1978; foi
diretor da mesma e organizador do XXVII Congresso Paulista de Fitopatologia, na  gestão 2003-2004; membro da Sociedade
Brasileira de Fitopatologia (SBF), desde 1978. Constatou em primazia no Brasil e fez o alerta fitossanitário ao DDIV/MAPA, dos vírus:
ToYVSV (1996); PVYntn (1997), TRV (2001); e PVYn-curl (2005). Atua em vários projetos dentro do IAC e em colaboração com o setor
privado, dentre eles merece destaque  o Projeto FAPESP-PIPE, que visa o desenvolvimento da produção de minitubérculos de
batata-semente livre de vírus e alta sanidade, através do plantio de broto como propógulo principal.

Prêmio Summa Phytopathologica

O prêmio Summa Phytopathologica é atribuído anualmente ao melhor trabalho científico publicado durante o ano no periódico.
No ano de 2007, o prêmio foi outorgado ao trabalho intitulado “Produção e avaliação da sobrevivência de estruturas de resistência
de fungos fitopatogênicos habitantes do solo “, de autoria de César Júnior Bueno, Márcia Michelle de Queiroz  Ambrósio e Nilton
Luiz de Souza, que foi publicado no volume 33 do periódico Summa Phytopathologica,  páginas: 47-55.

Prêmio “Victória Rossetti”

O Prêmio Victória Rosseti é concedido ao melhor trabalho apresentado no Congresso Paulista de Fitopatologia (CPF). No XXXI
CPF, realizado em Campinas-SP, este prêmio foi outorgado para o trabalho intitulado: “Controle biológico de Sclerotinia sclerotio-
rum em feijoeiro por isolados de Trichoderma sp. e Clonostachys rosea em campo”, de autoria de L.B. COSTA; M.A.B. MORANDI;
E.R. SANTOS & P. MORAIS, publicado no Suplemento do volume 34, da Summa Phytopathologica, página S 43, 2008.

Prêmio “Ferdinando Galli”

Prêmio Ferdinando Galli é concedido para o melhor trabalho de Iniciação Científica apresentado no Congresso Paulista de
Fitopatologia (CPF). O trabalho premiado no XXI CPF foi: “Efeito de práticas culturais sobre a incidência de bacteriose em alface
(Lactuca sativa)”, de autoria de J.P. GRANDE; S.M. KULCZYNSKI; A.M. FERNANDES L.L. DOS REIS; M.M.M. BARBOSA & R.F.
ROSSI, publicado no Suplemento do volume 34, da Summa Phytopathologica, página S 39, 2008.

Prêmio “Hiroshi Kimati”

Prêmio Hiroshi Kimati é atribuído ao aluno de graduação e pós-graduação que tiver o melhor desempenho no Concurso de
Diagnose por Imagem,  realizado durante o Congresso.  No XXXI CPF, realizado em Campinas-SP, de 12 a 15 de fevereiro, foram
vencedores Ivan Hideyoshi Sendo e Elida Barbosa Correa, alunos de graduação e pós-graduação, respectivamente.

“FAPESP” Patrocinadora do XXXI Congresso Paulista de Fitopatologia

Agradecimento especial da Comissão Organizadora do XXXI Congresso Paulista de Fitopatologia e da Associação Paulista de
Fitopatologia à FAPESP, pelo apoio financeiro ao  congresso.


