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Carta de Agradecimento
No dia 08 de agosto de 2018 chegou ao fim nossa gestão à frente da Associação
Brasileira de Horticultura (ABH), neste momento, nos dirigimos a vocês para agradecer
todo apoio, bem como toda crítica que recebemos neste período (gestões 2011/2014 e
2014/2018). Os apoios foram necessários e nos estimularam. As críticas nos alertaram
para o que poderia estar equivocado, abriram nossos olhos para podermos melhorar
nossas ações.
Agradecemos a todos que cooperaram com a ABH nesse período, dentre eles os
delegados, comissões organizadoras dos Congressos Brasileiros de Olericultura, a Revista
Horticultura Brasileira, pesquisadores, professores, extensionistas e demais colaboradores
que trabalham na olericultura e com plantas medicinais, aromáticas e condimentares, pois
foram de fundamental importância nesta caminhada.
Vale destacar que o espírito de equipe foi a tônica reinante destas gestões, levando
todos a um trabalho comum, que teve como principal escopo o atendimento dos anseios
dos nossos associados e o fortalecimento institucional de nossa classe.
Depois de sete anos ocupando a presidência desta associação, é com muito orgulho
que transmitimos ao colega Roberto Albuquerque Melo, ao qual desejo sucesso na nova
caminhada.
O significado dessa transmissão de cargo não se restringe ao fechamento e à
abertura de ciclos: representa isso sim a ampliação dos processos de transformação
adotados na ABH nos últimos anos, para os quais foram imprescindíveis o talento e a
dedicação de dezenas de colegas, dirigentes e associados, nas diversas etapas de cada
um dos inúmeros desafios encarados pela entidade.
22 de agosto de 2018

Tiyoko Nair Hojo Rebouças
Presidente da ABH
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