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14 DE NOVEMBRO DE 2012 
 
SEAMA 
 
 

SEAMA e SAEG implantaram dois Sistemas 

Sépticos no Sítio Primavera 

 
 
Cumprindo mais uma das metas do PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA, a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA), com o apoio da SAEG, 
implantou dois Sistemas Sépticos no Sítio Primavera, no bairro Mato Seco, na 
Microbacia Hidrográfica do Ribeirão Guaratinguetá. 
 
O casal proprietário do sítio se cadastrou no Programa Municipal PRODUTOR DE 
ÁGUA, neste ano, e foi contemplado com recursos financeiros do Programa, que tem 
a parceira da SAEG, BASF, Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba da 
Agência Nacional das Águas (ANA), da CATI EDR-Guaratinguetá e da TNC (The 
Nature Conservancy). 
 
O secretário Washington Luiz Agueda explica que antes da implantação desse 
sistema, o sítio utilizava as conhecidas “Fossas Negras”, uma realidade do campo, 
com enormes prejuízos, pois o solo fica contaminado, acarretando a poluição do 
lençol freático e, posteriormente, comprometendo o sistema de abastecimento. 
 



 

Segundo ele, o Sítio Primavera tinha uma casa sede, com um sistema séptico 
implantado na época do Programa de Microbacias e hoje tem três moradias com 
100% de Saneamento Ambiental, onde mora o casal Ariberto de Assis e Maria 
Helena com seus filhos e familiares. 
 
“Uma pequena propriedade rural produtora de leite considerada economicamente 
viável e ecologicamente correta”, define o secretário. 
 
Washington Agueda lembra ainda que esse projeto começou em 2005, no início da 
administração Junior Filippo, quando foi recebido pelo casal, que estava desanimado 
com a baixa produção de leite e prestes a vender a propriedade para morar na cidade, 
como um dos filhos já havia feito. 
 
“Numa parceira de compromissos e transparência, somamos a experiência que então 
adquirimos graças ao suporte da Embrapa Sudeste, para implantação de pastejo 
rotacionado, sob orientação do pesquisador Dr. Artur Chinelato, profissional este que 
passei a admirar pelo trabalho e relacionamento com o homem do campo”, destaca o 
secretário. 
 
No Sitio Primavera, essa experiência foi surpreendente, pois de 47 litros de leite por 
dia naquela época, a produção saltou para uma média de 250 litros, chegando a 350 
litros de leite por dia em alguns períodos, gerando uma renda líquida de R$ 3 mil por 
mês. 
 
“Os proprietários ficaram motivados, foram trabalhados os índices zootécnicos da 
propriedade, melhoria e divisão das pastagens, melhoramento genético do rebanho, 
em fim, todos os itens para que se diminuísse o custo e aumentasse a produção de 
leite. Vencida essa etapa, fomos trabalhando a outra questão, ou seja, a adequação 
ambiental da propriedade”, completa Washington. 
 
O secretário destaca que o resultado de todas essas ações implantadas é uma 
propriedade modelo, de apenas 5,2 hectares, dotada de saneamento adequado, uma 
pequena floresta para preservação da flora e da fauna local, com o apoio do Programa 
de Microbacias Hidrográficas e do Projeto de Matas Ciliares. 
 
“Desta forma podemos chegar ao final desta jornada e dizer, conseguimos 
transformar um sonho em realidade, é possível produzir numa pequena propriedade, 
ter dignidade, obter renda, gerar emprego, com respeito ao meio ambiente e às futuras 
gerações. Agradeço à família e em especial a todos os técnicos e suas instituições, 
que conosco trabalharam durante esses anos, para que levássemos dias melhores ao 
homem do campo”, conclui Washington. 
 

 
 
 



 

14 DE NOVEMBRO DE 2012 
ADMINISTRAÇÃO 
 

Ponto Facultativo emenda Feriado Nacional 

ao fim de semana 

A Secretaria Municipal de Administração informa que, de acordo com o DECRETO 
Nº 7.570, de 22 de dezembro de 2011, que define o Calendário de Feriados e Pontos 
Facultativos na Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, esta quinta-feira (15/11/12) é 
FERIADO NACIONAL DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA. 
 
Na sexta-feira (16/11/12) será PONTO FACULTATIVO, fazendo a ponte com o fim 
de semana. 
 
Nesses dois dias não haverá expediente nas repartições da Prefeitura, CODESG, 
SAEG e ARSAEG. Apenas os serviços essenciais funcionarão normalmente. 

 
 
SERVIÇOS URBANOS 
 

FERIADO: Mercado Municipal funcionará até 

as 13h nesta quinta-feira 

A Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá COMUNICA que, neste Feriado 
Nacional da Proclamação da República, dia 15 de novembro (quinta-feira), o 
Mercado Municipal funcionará em horário especial, das 7h às 13h. 
 

Na sexta-feira Ponto Facultativo, o Mercado funcionará no horário normal, das 7h às 
18h e a Feiras Livres também serão mantidas no Parque São Francisco, na Rodoviária 
e em frente à Igreja de São Miguel, na Pedreira. 

 


