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Cidade mineira expõe projeto de saneamento de Pindamonhangaba 
Autor: Maria Fernanda Munhoz  
A cidade mineira de Cara-tinga realiza as festividades de seus 161 anos, com extensa 
programação. De economia essencialmente voltada para a zona rural, a cidade se 
interessou pelo projeto de fossa séptica econômica desenvolvido por Pindamonhangaba 
e está levando o modelo para apresentação durante suas festividades de aniversário.  

A apresentação será realizada na 21ª Exposição Agro-pecuária de Caratinga, que será 
realizada a partir do próximo dia 20. Para levar o projeto ao contato da população, a 
Prefeitura de Caratinga, por meio de sua Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, desenvolveu carti-lhas e panfletos informativos.  

O diretor de Agricultura da Prefeitura de Caratinga, José Corintho Araújo Costa, teve a 
iniciativa de entrar em contato com o diretor de Governo da Prefeitura de Pinda, Carlos 
Henrique Marcondes "Kalik", mostrando interesse em levar a tecnologia para Minas 
Gerais. "Nosso objetivo é resgatar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas de 
nosso município, e para isso apresentamos o projeto de fossas sépticas econômicas de 
Pinda-monhangaba", informou Corin-tho, que tomou conhecimento do projeto por 
meio do site da Prefeitura de Pinda. "O já conhecido conceito de tratamento por fossa-
filtro ganhou modernidade e praticidade com o uso de tambores de plástico, sendo a 
solução ideal para residências, sítios, canteiros de obras e também em locais com 
dificuldade de instalação de redes de esgoto, devido à topografia, dentre outros". 

De acordo com o diretor de Caratinga, o projeto de fossas sépticas econômicas criadas 
pela Prefeitura de Pinda-monhangaba, além de estar chamando a atenção de todo o país, 
recebendo elogios vindos do Ministério do Meio Ambiente e do Comitê de Bacias 
Hidrográ-ficas do Paraíba do Sul, é um investimento viável e que colabora para o 
resgate da dignidade das pessoas e qualidade de vida, com a eliminação do odor de 
esgoto em suas casas.  

  Shopping ficará pronto em 2010 



  Funcionalismo - Câmara aprova reajuste de 3,3%  
  Fernanda Granato é a Rainha da Expovap 2009 
  Municípios da região receberão verba para Saúde 
  Prefeitura vai melhorar acesso do Mombaça ao centro da cidade 
  Conclusão de asfalto na Campininha vai beneficiar moradores do Delta/Beta 
  Obras melhoram a vida da população de Moreira César 
  Piscina do Araretama recebe concreto 
  Quadras do largo do Quartel ganham grades de proteção     
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