
                                                                      

XLII CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA 
Rio de Janeiro, 3 a 7 de agosto de 2009 

Fitopatologia  
 Ciência, Evolução e Perspectivas na era Biotecnológica  

 
Prezados Colegas, 
 
 
 Nós temos o prazer de anunciar o "XLII Congresso Brasileiro de Fitopatologia", 
a ser realizado no Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro, de 03 a 07 de agosto de 2009, 
sob a presidência do Dr. Paulo Sergio Torres Brioso (Área de Fitopatologia/ DEF/ IB/ 
UFRRJ) e do Dr. Ricardo Moreira de Souza (Laboratório de Entomologia e 
Fitopatologia/ UENF) com o apoio de pessoal de diversas Instituições (UENF, MAPA, 
SEAPPA-RJ, IPJBRJ, PESAGRO, ANDEF, Embrapa, Itograss e outras Empresas) 
evidenciando sua abrangência e integração à nível de rede de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e de prestação de serviço à Sociedade dentro da área de Sanidade Vegetal no 
país. 
 Em função da temática do Evento ("Fitopatologia: Ciência, Evolução e 
Perspectivas na era Biotecnológica"), da Organização (com o apoio da Acessi Rio 
Informática, Meta Marketing Eventos), das Programações Científica (Palestras, Mesas 
Redondas, Sessões de Pôsteres e Orais, Grupos de Discussão, Mini-cursos) e Social, da 
ampla infraestrutura, do lazer, dos excelentes pontos turísticos, da recepção e do 
acolhimento carinhoso da população carioca, espera-se sem dúvida uma efetiva 
participação da comunidade científica e de seus acompanhantes.  
 Por favor, divulguem nas suas Instituições/ Empresas e diretamente para os 
estudantes, docentes, pesquisadores, técnicos e demais interessados em participar de um 
dos maiores eventos relacionados à Sanidade Vegetal, de qualidade e de cunho 
internacional, realizados pela SBF. 
 O site já está no ar assim como a possibilidade da inscrição antecipada: 
http://www.fito2009.com/ 
 Sem qualquer dúvida, tal Evento será inesquecível para toda a Comunidade 
Científica e seus acompanhantes seja na forma de conhecimento científico bem como no 
aspecto social e humano. 
 Sejam bem-vindos e participem com o mesmo entusiasmo dedicado pela equipe 
organizadora do Evento. 
  
 
Dr. Paulo Sergio Torres Brioso 
Área de Fitopatologia/ Departamento de Entomologia e Fitopatologia/ Instituto de Biologia 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Telefone: 55-21-9633-2994 
E-mail: brioso@bighost.com.br 
http://www.fito2009.com/fitop/fitop.htm 
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