
EDITORIAL

Temos o prazer de encaminhar à comunidade científica a edição v.26. nº3, contemplando 46 trabalhos
com 24 frutíferas, cujos autores pertencem à maioria dos estados brasileiros, o que consolida a RBF como a
Revista da Fruticultura Brasileira.

Durante o XVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Fruticultura, realizado em Florianópolis-SC, de
22 a 26 de novembro, com 1.400 participantes, foi eleito o novo Conselho Editorial da RBF, composto pelos
seguintes membros: Dr. Alexandre Hoffmann , da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves-RS; Dr. Ângelo
Pedro Jacomino, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz-USP/SP;  Dr. Anísio Pedro Camilo, da
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural/ Santa Catarina; Dr. Auri Brackman, da Universidade
Federal de Santa Maria-RS; Dr.Carlos Ruggiero, da Universidade Estadual Paulista-UNESP-Jaboticabal; Dr.
Luiz Carlos Chamhum Salomão, da Universidade Federal de Viçosa-MG; Dr. Renar João Bender, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, e Dra. Sarita Leonel, da Universidade Estadual Paulista-UNESP de Botucatu.

Assim devemos registrar nossos sinceros agradecimentos aos membros que deixaram o conselho, Dr.
Francisco de Assis Alves Mourão Filho, da ESALQ-USP, e Dr. Domingo Haroldo R.C.  Reinhardt, do Centro
Nacional de Mandioca e Fruticultura/Embrapa – Cruz das Almas-BA, pelo valioso auxílio que prestaram à
consolidação da nossa RBF.

Vale a pena destacar a importância do Conselho em definir a política de atuação da RBF, sendo um
valoroso suporte à plena realização desse projeto.

Nesse projeto, encaminhamos uma solicitação conjunta com a Revista da Engenharia Agrícola (SBEA),
ao CNPq, que contempla várias etapas:

Primeira etapa: reunir as informações suficientes e necessárias para possibilitar o fiel acompanhamento
dos trabalhos on-line pelos usuários, que teriam informações up-to date da real situação dos trabalhos, bem
como o treinamento do pessoal envolvido na construção da matriz, para edição eletrônica. Prazo esperado: final
de 2005.

Segunda Etapa: início da edição on-line em pequena escala (10% da edição em papel), a serem distribuídas
às bibliotecas credenciadas para quebrar as possíveis resistências a essa editoração eletrônica. Prazo: final de
2005.

Terceira Etapa: com a aceitação da edição on-line da RBF, passar a edição em papel também para on-
line. Prazo: 2006-2007.

Com satisfação informamos que  o projeto enviado ao CNPq já foi aprovado sob o número 400214-2004-0.
Vale destacar que, com esse projeto, esperamos possibilitar que a RBF venha, em um futuro próximo,

mostrar a exuberância colorida de suas frutas.
Para melhorar o impacto internacional, aprovamos a inclusão de revisões, que deverão ser elaboradas

em inglês por técnicos convidados.
Queremos consignar os nossos agradecimentos aos assessores que executam um profícuo e constante

trabalho, em prol da qualidade desse projeto, e que hoje somam mais de 600, de praticamente todos os estados
brasileiros e das mais significativas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, além de um seleto corpo de
assessores internacionais.

Outro ponto alcançado e que também merece destaque é o tempo decorrente entre o recebimento e a
publicação, que foi abreviado para 8,9 meses, e que esperamos diminuir ainda mais no decorrer do ano em
curso.

Com reconhecimento, queremos externar os nossos sinceros agradecimentos aos autores que, confiando
em nossa Revista, delegaram  a nós a tarefa da publicação de seus trabalhos, como também aos laboriosos e
competentes colaboradores, representados pelos editores e assessores científicos e pela nossa valiosa equipe
técnica, pelo criterioso e cuidadoso manuseio dos trabalhos recebidos.

Finalizando, são devidos os agradecimentos à Presidência da Sociedade Brasileira de Fruticultura, na
pessoa do Dr. José Carlos Fachinelo, da Universidade Federal de Pelotas-RS, e à Diretoria da Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboicabal, na pessoa do Dr. Roberval Dayton Vieira, pelo apoio
prestado à nossa RBF.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2004.
Prof. Carlos Ruggiero

Editor-Chefe
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