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Reitor da USP
visitou o
Horto Florestal
de Itatinga
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Escola Superior de Agricultura "Luiz de
Departamento de Ciências Florestais da
Queiroz" (Esalq) inaugurou, no dia 30 de
outubro, o Centro de Visitantes de sua Estação
Experimental no Horto Florestal de Itatinga, a 170
quilômetros de Piracicaba.
Nesta ocasião o Departamento recebeu a visita do
reitor da USP, Prof. Df. Roberto Leal Lobo e Silva
Filho, que teve oportunidade de conhecer, não só o
Centro de Visitantes, mas também as demais instalações da Estação Experimental, onde são desenvolvidas inúmeras atividades de pesquisa e extensão.
O reitor da USP foi recepcionado logo pela
manhã, na Prefeitura Municipal de Itatinga, juntamente com o diretor da Esalq, Df. João Lucio de
Azevedo, o vice-diretor, Df. Julio Marcos Filho, os

ex-diretores Salim Simão, Joaquim José de Camargo
Engler e Humberto de Campos, o ex-vice diretor,
Prof. Irineu Umberto Packer e o coordenador da
visita, Prof. Luiz Ernesto George Barrichelo.
Durante a visita na Estação Experimental também

Da esquerda para a direiJa:
lrineu U. Packer, llumberto
de Campos, Jairo R. de
Mauos, Rildo Moreira e
Moreira, Joaquim J. de C.
Engler, Roberto Leal Lobo e
Silva Filho e Julio Marcos
Filho, no viveiro de mudas
da Estação Experimental de
Ciências Florestais em
ltatinga.

estiveram presentes representantes da Cia Suzano de
Papel e Celulose, professoras de Escolas de Itatinga,
diretores do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o Prof. Jairo Ribeiro de Mattos, um dos responsáveis pela doação do Horta de Itatinga para a
USP, o presidente do Calq, entre outros convidados.
Ao conhecerem as instalações do Centro de Visitantes, construído em madeira renovável (pinus e
eucalipto), os participantes assistiram a três apresentações, por parte dos engenheiros florestais Rildo

Moreira e Moreira, Débora Alexandra Casagrande
e Mareio Roberto Gaiotto, que trataram, respectivamente: da estrutura e atividades em si desenvolvidas
no Horta, do Programa de Educação Ambiental
realizado na Estação e da construção do Centro de
Visitantes.
Após a visita a outras instalações, como alojamentos, refeitórios, salas para cursos, e viveiros de
mudas, os visitantes participaram de um churrasco
de confraternização.

