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Para festejar o 10º  aniversário
do Festival, destacam-se na
programação intensa que se
desenrola durante todo o mês de
julho, a 1º mostra de fotografias
“ACESSIBILIDADE” - fotografadas
por deficientes visuais em parceira
com o SENAC, sob curadoria do
Professor João Kulcár e a
participação do pianista,
compositor, maestro e cantor,
franco-congoleno Ray Lema que vai
se apresentar num concerto de
piano solo, no sábado, 10 de julho,
às 21 horas, na Igreja Matriz.

Lema começou a carreira
artística como pianista clássico.
Tocou com grandes nomes da
música africana como Tabu Ley,
Rochereau e Papa Wemba nos
bares de Kinshasha e participou do
nascimento da World Music. Hoje,
é conhecido por criar sonoridades
a partir da música tradicional do
Congo e por sua linguagem autoral

Foi aprovado por
unanimidade projeto de
Lei pedindo a prorrogação do PPI
(Programa de Parcelamento
Incentivado), que concede
descontos de multa e juros
moratórios para pagamento à vista
e/ou parcelado de impostos.

A atual proposta do
executivo municipal prorroga o
benefício para até 30/09/2010 e
inclui o exercício de 2009. A
proposta ainda contempla os
contribuintes que perderam o
beneficio do PPI anterior com o
atraso de parcelas, porém limita o
parcelamento a 6 parcelas
mensais e subsequentes.

A prefeita explica que um
dos motivos que a convenceu a
encaminhar o Projeto de Lei foi o
aumento da inadimplência no
exercício de 2009, comparado ao
de 2008. No cadastro imobiliário
(IPTU), no exercício de 2008, 1721
imóveis foram inscritos em Dívida
Ativa e, em 2009, 2739 imóveis, um
aumento de mais de 59%, já no
cadastro mobiliário (ISS-Fixo e
Taxas Comércio) no exercício de
2008, houve 427 contribuintes
inscritos em Dívida Ativa, enquanto

em 2009, houve 722 contribuintes,
um aumento de mais de 69%.

Esclare, ainda, que esgotado
o prazo proposto para opção ao
beneficio (PPI), serão adotadas
medidas judiciais de execução
fiscal para recebimento dos débitos
em cumprimento à Lei
Complementar 101 de 04/05/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal),
atendendo aos preceitos legais e à
auditoria realizada periodicamente
pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE) de São Paulo.

 Os descontos

Os descontos serão
mantidos da seguinte forma:

Pagamento à vista:
Desconto de 100% nos juros de
mora 85% na multa de mora

Pagamento parcelado:
6 parcelas - Desconto de:

80% nos juros de mora e 60% na
multa de mora.

12 parcelas - Desconto de:
60% nos juros de mora 50% na
multa de mora.

24 parcelas - Desconto de:
50% nos juros de mora 40% na
multa de mora.

     Tributos atrasados podem ser pagos até 30
  de setembro pelo Programa de Parcelamento
                    da Prefeitura de Socorro

sem limites de fusões com outros
rítmos.

A realização deste concerto pela
Prefeitura Municipal de Socorro foi
viabilizada pela parceria
estabelecida entre o ITC (Insitituto
Totem Cultural) com o Festival de
Inverno de Campos de Jordão
(Santa Marcelina), com apoio do
Consulado da França em São
Paulo, do Escritório da Música
Francesa no Brasil, do
Conservatório Souza Lima e da Fritz
Dobbert.

Durante todo este mês, a
programação do Festival envolve
música, teatro, dança, workshops,
oficinas, artesanato destacando-se
a primeira queima de Raku (técnica
de cerâmica de origem japonesa) de
toda a região do Circuito das Águas
Paulista, e exposições que podem
ser conferidas logo abaixo e nos
sites: www.totemcultural.org,
w w w . s o c o r r o . s p . g o v . b r ,

 Festival Cultural de Socorro está na 10 edição

                                                                    Foto “Direito de ir e vir” de Josias Neto (deficiente visual)
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DECRETO Nº 2838/2010

DECRETO Nº 2856/2010

                                                                                      “Revoga permissão de ponto de táxi”

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,

Considerando, o artigo 69 da Lei Municipal nº 2981 de 30 de dezembro de 2002.

                                                             DECRETA:

Art.1º - Fica revogada a permissão do ponto de táxi nº 03 – de Antonio Ficher Filho, situado
na Avenida Cel. Germano.

Art. 2º - A permissão supra citada, está sendo revogada por desistência do permissionário,
conforme Processo Administrativo nº 2007/7446.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário e em especial o Decreto nº 2051/1999.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de Julho de 2010.

                                            Marisa de Souza Pinto Fontana
                                                        Prefeita Municipal

                       Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

                                                  Darleni Domingues Gigli
                               Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos
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DECRETO Nº 2857/2010

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
comunica a todos os interessados que se
encontra aberto na Divisão de Licitações o
seguinte processo:

Processo Nº 053/2010/PMES –
Concorrência Nº 005/2010 .  Objeto:
Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços no preparo da
alimentação escolar, com o
fornecimento de todos os gêneros
alimentícios e demais insumos,
transporte e distribuição nos locais de
consumo, logística, supervisão,
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos
equipamentos e utensílios utilizados,
limpeza e conservação das áreas
abrangidas, em conformidade com as
especificações contidas no anexo II do
Edital .  Tipo: Menor Preço por i tem.
Encerramento para a entrega dos envelopes
Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às
9h e 30min do dia 18/08/2010, e reunião de
Lici tação às 9h e 40min. Período de
Disponibilização do Edital: 12/07/2010 à 17/
08/2010. Visita Técnica: 12/07/2010 até 17/
08/2010, no horário das 8h e 30min até às
10h e 30min e das 13h até ás 17h, exceto aos
sábados, domingos, fer iados e pontos

LICITAÇÃO

facultativos, que devem ser agendadas com
o Departamento de Educação, pelo fone: (19)
3855-9678 ou via e-mai l
educacao@socorro.sp.gov.br, com Srta.
Renata Farina Matos. Socorro, 05 de julho de
2010. Alexandra Aparecida de Mello. Chefe
da Divisão de Licitações.

O Edital completo será disponibilizado no site
www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações
e maiores informações poderão ser obtidas
junto à Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro,
pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria,
nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo
telefone (19) 3855-9610, no horário comercial,
exceto aos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos, com Alexandra, Netto,
Giuliana, Josiane ou Luzia.

As datas acima referem-se aos dias úteis e
em que haja expediente na Prefei tura
Municipal da Estância de Socorro, quer seja,
excluindo-se os sábados, domingos, feriados
e pontos facultativos, bem como no horário
das 8h 30min às 17h.

         Alexandra Aparecida de Mello
        Chefe da Divisão de Licitações

LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
comunica a todos os interessados que se
encontra aberto na Divisão de Licitações o
seguinte processo:

Processo Nº 052/2010/PMES – Tomada de
Preços Nº 018/2010. Objeto: Contratação de
empresa para a prestação de serviços de
sonorização para a Festa da Padroeira e a
Sonorização da Feliso – Feira do Livro de
Socorro, conforme especificações
contidas no anexo II - Projeto Básico do
Edital . Tipo: Menor Preço por item.
Encerramento para a entrega dos envelopes
Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h
30 min do dia 26/07/2010, e reunião de Licitação
às 9h e 40min. Período de Disponibilização do
Edital: 08/07/2010 à 22/07/2010. Cadastramento:
até 23/07/2010. Socorro, 01 de julho de 2010.

O Edital completo será disponibilizado no site

 www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações
e maiores informações poderão ser obtidas
junto à Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro,
pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria,
nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo
telefone (19) 3855-9610, no horário comercial,
exceto aos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos, com Alexandra, Netto,
Giuliana, Josiane ou Luzia.

As datas acima referem-se aos dias úteis e em
que haja expediente na Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se
os sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos, bem como no horário das 8h 30min
às 17h.

          Alexandra Aparecida de Mello
         Chefe da Divisão de Licitações

Abertura de Crédito Suplementar

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art.1o. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito suplementar
no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais), para reforço das seguintes dotações do orçamento
vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação
parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Maio de 2010

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

02.05.01 . 4.4.90.51.00 . 12.361.0006.1.0003 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 50.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO............................................................................................................ R$ 50.000,00

02.02.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0003.2.0004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 5.500,00
02.03.01 . 3.3.90.39.00 . 04.123.0004.2.0005 DIRETORIA E DEPENDENCIAS R$ 7.000,00
02.05.01 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0006.2.0007 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 5.000,00
02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.302.0013.2.0014 ASSITENCIA M.HOSPITALAR R$ 7.500,00
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0013.2.0014 ASSITENCIA M.HOSPITALAR R$ 15.000,00
02.14.01 . 3.3.90.39.00 . 26.782.0026.2.0035 SERV. MUNIC. ESTR. E RODAGEM R$ 10.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES............................................................................................ R$ 50.000,00

                                                                                 Suplementação de Dotações Orçamentárias

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

                                                                   DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Finanças - Divisão de
Contabilidade um crédito adicional suplementar no valor de R$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte  e
Cinco Mil Reais), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação
parcial das seguintes dotações do orçamento vigente.

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial o Decreto nº. 2811/2010 de 08 de janeiro de 2010.

                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de julho de 2010.

                                              Marisa de Souza Pinto Fontana
                                                        Prefeita Municipal

                           Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

                                               Diogo Pereira do Nascimento
                                        Diretor  do Departamento de Finanças
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SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2010 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO  nº 02/2010 

 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - 
CONISCA, através do seu Presidente – O Sr. José Justino Lopes, usando de 
suas atribuições legais, através da ORHION Consultoria Ltda, torna público o 
seguinte Edital de Retificação:  

1. Fica retificada a publicação do Edital Completo de Abertura de Inscrições – 
Seleção Pública 001/2010 CONISCA, de 17 de junho de 2010, nos itens: 

1.1. No item 5.1.1 onde se lê Médico Cirurgião Geral, passa-se a ler 
Médico Clínico Geral; 

1.2. No Anexo I – Descrição das Funcões onde se lê Médico Cirurgião 
Geral, passa-se a ler Médico Clínico Geral; 

1.3. No Anexo II – Conteúdo Programático – fica alterado o cargo para  
Médico Clínico Geral e seu  respectivo  conteúdo programático 
conforme segue abaixo: 

Médico Clínico Geral: (20 questões) 
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial. cardiopatia isquêmica; insuficiência 
cardíaca; miocardiopatias e valvulopatias; arritmias cardíacas; Doenças 
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia 
pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar 
intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: 
úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e parasitárias; diarréia; 
colelitíase e colecistite; pancreatite; hepatites virais e hepatopatias tóxicas; 
insuficiência hepática crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e 
crônica; glomerulonefrites; síndrome nefrótica; litíase renal; Doenças 
endócrinas: diabetes mellitus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e 
nódulos tireoidianos; distúrbios das glândulas suprarenais; distúrbios das 
glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide; 
espondiloartropatias; colagenoses; gota; Doenças infecciosas e terapia 
antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames 
complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática 
clínica diária; Emergências clínicas; Ética e legislação profissional; Psicologia 
médica; Farmacologia; Controle de Infecções Hospitalares; Medicina 
baseada em evidências; Intoxicações exógenas; DST; Doenças neurológicas; 
AVC, polirradiculoneurites, polineurites, doença periféricas; Doenças 
degenerativas e infecciosas do SNC; emergências psiquiátricas. 

2. Ficam ratificadas todas as demais disposições contidas no Edital Completo de 
Abertura das Inscrições – Seleção Pública 01/2010 

 
Lindóia, 06 de julho de 2010 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - 

CONISCA” 
 
 
 

JOSÉ JUSTINO LOPES 
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CIRCUITO 

DAS ÁGUAS - CONISCA 

Na sexta feira dia 2 de julho, a Prefeita Marisa
e o diretor do Departamento de Planejamento e
Urbanismo, Marcos Lomônico, estiveram em
Jundiaí para assinatura do  contrato de repasse
de R$ 624 mil para a execução do Projeto
“Socorro Acessível II”.

Como parte do Orçamento Geral da União
(OGU) e do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) que será repassado pela
Caixa Econômica Federal às prefeituras da
região, este recurso do Ministério do Turismo
está direcionado à execução de projeto de
melhoria de infra-estrutura turística pelo
Programa Turismo Social no Brasil.

O contrato assinado junto ao Superintendente
Regional de Negócios da Caixa, Waldir Monti e
junto ao Gerente de Serviços Alberto Dalbo
Neto, prevê obras de adaptação de passeios e
praças no Centro Histórico e Comercial e nas
dependências do Centro de Exposições, no
Mirante do Cristo e no Museu Municipal. Nesta
segunda etapa do Projeto, bem como na
primeira, serão adaptados e sinalizados pontos
turísticos públicos, baseados na norma NBR
9050, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), seguindo todos os padrões
para atendimento de turistas com deficiência
ou mobilidade reduzida.

Com a implantação da segunda etapa do
projeto “Socorro Acessível”, espera-se
incrementar, no mínimo,  em 15% a demanda
neste destino. Isto fará com que se desenvolva
cada vez mais a atividade de turismo e a
sustentabilidade dos empreendimentos do setor
com a geração de mais empregos e renda para
a comunidade. Analisando o desenvolvimento
deste segmento e a importância deste nicho de
mercado, hoje, os empreendedores locais
também têm adaptado suas empresas.

O projeto Socorro Acessível II é a continuidade
de um trabalho que teve início na década de 90
quando Socorro passou a atuar em 8
segmentos diferentes de turismo: de Saúde,
Cultural, Rural, Ecoturismo, de Negócios e
Eventos, de Estudos e Intercâmbio, de Aventura
e Social. Nos segmentos turismo de aventura e
social, a cidade tornou-se um dos 10 destinos
de referência turística do Ministério do Turismo.

Com a implantação do Projeto “Socorro
Acessível” o Ministério do Turismo elegeu
Socorro “cidade modelo” do país em
acessibilidade para o turista. Isto fez com que o
município recebesse diversas visitas técnicas
com o intuito de aplicar a experiência em outros
locais do Brasil. É por isso também que Socorro
está sendo referência às cidades sedes da Copa
2014, Olimpíadas e Para-Olimpíadas 2016.

   Socorro recebe 624 mil do
   Ministério do Turismo  para
        2ª etapa de obras de
             Acessibilidade

A equipe do PSF 4 Oratório agradece
a presença de todos na Festa de São João
(Festa da Fogueira) que foi realizada dia 23 de
junho. Agradece, em especial, a todos os
moradores, comerciantes locais, oleiros, banda

AGRADECIMENTO

Squema Federal e à Prefeitura Municipal, sem
os quais a festa não teria sido realizada.

Lembrando que pela união de todos, a
festa foi um enorme sucesso!

Obrigado a todos!!!

Socorro recebe, no dia 9,  a 14ª etapa do 7º
Circuito do Interior Paulista de Skate – CIPS.

Com início marcado para às 10horas, o evento
reúne as equipes mirim, iniciante e feminino no
Ginásio Municipal de Esporte “Nego Bonetti”.

No final da 24ª etapa da competição, prevista
para acontecer em Aguaí no dia 5 de dezembro,
os finalistas serão premiados conforme o
ranking.

O 1º lugar da categoria mirim receberá uma
filmadora e o 1º da categoria iniciante leva para
casa um notebook. Em ambas as categorias os

competidores classificados entre o 2º até o
5º lugar receberão, respectivamente, um
MP4.

No feminino, o 1º lugar receberá um iPod e
as competidora que conquistarem o 2º e 3º
lugar recebem um MP4 cada uma.

A competição organizada pela Pro Skate
Board conta com a parceria da Administração
Pública de cada uma das 24 cidades onde
está sendo realizada cada etapa do circuito,
entre elas a Prefeitura de Socorro, e com o
apoio do deputado estadual Marcos Martins.

        7º CIPS, Circuito de Skate acontece em Socorro

O CEMEP/SENAI se prepara para receber
as inscrições para os cursos que serão
ministrados no segundo semestre de 2010. As
matrículas serão realizadas entre os dias 26
e 30 de julho, das 14h às 18horas, no CEMEP/
SENAI, na Rua Marechal Floriano Peixoto, n°08
– Telefone 3855-2299.

Turmas no período da tarde e noite para
os cursos:

ELETRICISTA INSTALADOR
MARCHETARIA

COSTURA INDUSTRIAL
PATCHWORK 
PATCHWORK AVANÇADO
INFORMATICA 
PANIFICAÇÃO                   
CONFEITARIA
ORIGAMI     

Documentos Necessários: Cópia do CPF,
do RG e de comprovante escolar (histórico,
boletim ou certificado escolar).

  Inscrições para Cursos do CEMEP/SENAI
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O IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica)  calculado a cada dois anos,
serve para avaliar a qualidade do
ensino público no país. Nele, cada
escola tem uma meta e recebe uma
nota por ela, cujo índice varia de zero
a dez, levando em conta o
rendimento escolar e as notas
obtidas pelos alunos na Prova
Brasil.

As escolas municipais de Socorro
alcançaram média 6.23 no IDEB,

  No IDEB, Média de Notas das Escolas Municipais de Socorro supera o índice de
                                                   países desenvolvidos

             EDUCAÇÃO

A sociedade como um todo vive
um momento conturbado  pela
inversão de valores morais que
requer maior atenção dos
educadores quanto à preservação
da harmonia familiar.

Visando alcançar este objetivo e
o maior entrosamento entre família
e escola, durante os meses de maio
e junho as creches municipais
promoveram para estes um
agradável dia de atividades e
recreação.

Reunindo alunos, familiares,
professores e funcionários das
instituições, todos participaram de

           Creches Municipais promovem o “Dia da Família”

índice previsto pelo Ministério de
Educação (MEC) somente para
2022, uma vez que a média superior
a 6 é o patamar dos países mais
desenvolvidos.

O resultado também mostra que
o município continua no caminho
certo  mantendo na equipe de
Educação professores, pedagogos,
psicopedagogos, psicólogo,
nutricionista e uma grande equipe
administrativa de apoio que trabalha

Pais e avós durante atividades na Creche Jd. Araújo Exibição de vídeo para reflexão na Creche Jd. Carvalho

complementando o atendimento às
diversas necessidades do aluno,
trabalho este que faz toda diferença.

Apoiando o atendimento
educacional, a Administração
Municipal serve em torno de 7.000
refeições de qualidade, com um
cardápio variado e balanceado, e
transporta 1.817 alunos abrangendo
praticamente todos os bairros da
zona rural do município,
diariamente. Além disso, o

Departamento de Educação conta
ainda com o apoio dos demais
departamentos da prefeitura, que
promovem atendimento na área da
saúde e da promoção social.

O IDEB nacional subiu de 4,2
pontos em 2007 para 4,6 em 2009,
sendo que o menor índice obtido
foi no ensino médio, onde o IDEB
passou de 3,5 em 2007 para 3,6
em 2009, segundo divulgou o
Ministério da Educação (MEC).

leituras, vídeos e brincadeiras que
estimularam os presentes a refletir
sobre a importância de acompanhar
e participar de perto do cotidiano das
crianças.

Na terça-feira, 29 de junho, os
moradores do bairro do Jabotical
receberam a equipe da Fundecitrus
que juntamente com os
representantes do Centro de
Citricultores de Cordeirópolis (IAC)
e do Instituto Biológico de
Piracicaba, participaram do VII Dia
de Campo da Tangerina Poncã de
Socorro.

Organizado pela CATI –
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral – e  Prefeitura
Municipal, o evento reuniu mais de
70 produtores que receberam

Dia de Campo no bairro do Jaboticabal
Gervásio Ishikawa, este tipo de
evento é de suma importância para
garantir a qualidade e a proteção da
produção agrícola local uma vez
que o último censo da Fundecitrus,
em 2007, constatou 550 mil pés de
frutas cítricas plantadas no
município. Estima-se que hoje este
índice tenha alcançado a casa de 1
milhão de pés.

Objetivando preparar o produtor
agrícola para o trabalho de inspeção
do próprio pomar, está previsto para
o mês de julho, treinamento para
produtores no bairro do Livramento,
no dia 6, no Jaboticabal dia 15 e no
Rubins, dia 20.

O evento contou com o
patrocínio das empresas APTA, de
Monte Alegre do Sul, Forner Mudas
Cítricas, de Engenheiro Coelho e
Colônia Café, de Socorro.

instrução de como proteger a
plantação da alternária, conhecida
por pinta preta, mosca das frutas, e
sobre um problema que vem
preocupando os técnicos da área,
o greening.

A agropecuária Colônia Café, de
Socorro, também trabalhou com os
presentes a questão da nutrição
das plantas.

Após as palestras e um
delicioso churrasco, os presentes
foram a campo aprimorar o
aprendizado teórico.

Segundo o engenheiro
agrônomo da CATI de Socorro,


