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Secretária Mônika Bergamaschi participa de abertura  da 4ª Semana da Citricultura 
 
Cordeirópolis/SP  

A secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Mônika Bergamaschi, participou da 
abertura da 34ª Semana da Citricultura, realizada em Cordeirópolis na última segunda-feira (28). O evento, 
realizado em paralelo com o 43.º Dia do Citricultor e a 38.ª Expocitros pelo Centro de Citricultura "Sylvio 
Moreira", do Instituto Agronômico da Pasta (IAC), terminou nesta sexta (1º).  

Mônika ressaltou a necessidade de maiores investimentos em marketing para incentivar o consumo de 
frutas. Também falou do empenho do governo estadual em, por meio de suas compras, levar, por 
exemplo, a laranja para a merenda escolar, hospitais e presídios.  

Para a secretária, o futuro da atividade citrícola está nas mãos dos pesquisadores e o futuro para o 
desenvolvimento da cultura está na transferência de tecnologia.  

A abertura do evento contou, ainda, com a presença do coordenador da Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios da Secretaria (Apta), Orlando Melo de Castro; do diretor do IAC, Hamilton Humberto 
Ramos; do diretor do Centro de Citricultura, Marcos Antonio Machado; do deputado Federal Nelson 
Marquezelli; do vice-prefeito de Cordeirópolis, Amarildo Zorzo; do presidente da Câmara, Wilson Diório; de 
vereadores, autoridades e produtores do município e região.  

Foram distribuídos prêmios a personalidades de destaque na área de citricultura: para a engenheira 
agrônoma e pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Cepea/Esalq/USP), Margarete Boteon, e para o vice-presidente da 
Organização Paulista de Viveiros e Mudas Cítricas (Vivecitrus), Vitor José Betin Cicolin.  

O evento, considerado o principal do setor, seguiu ao longo da semana com mais de 40 palestras 
envolvendo sanidade, nutrição e manejo dos pomares, inovações tecnológicas e economia e política 
citrícola, além da exposição. 
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