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Mulheres de Pinda podem fazer
inscrições para Miss Plus Size
Divulgação

À direita, Juliana Polônio,
que foi eleita a princesa
Maxi Plus Size 2014

As mulheres de Pindamonhangaba interessadas em participar do Concurso Miss
Plus Size Vale do Paraíba 2015 podem fazer
as inscrições. Este ano serão duas categorias,
Miss Plus Size (manequim 46 a 52) e Miss
Maxi Plus Size (54 em diante).
As candidatas devem ter mais de 18 anos
e enviar e-mail com foto para a organização
do evento. Em 2014, a Pindamonhangabense
Juliana Polônio foi eleita princesa da categoria Maxi Plus Size do concurso.
PÁGINA 3

Micareta e
‘Talis e Welinton’
no Ópera

A dupla Talis e Welinton vai tocar vários sucessos da música sertaneja nesta sexta-feira (6),
a partir das 22 horas, no Ópera Mix. Em nota, a
casa de eventos informou que também vai comemorar o pré-carnaval com uma micareta no mesmo dia.
PÁGINA 2

ARROZ NAS VÁRZEAS
Em continuidade aos artigos relacionados ao período pós café em Pindamonhangaba, a página de História relembra o surgimento da cultura do arroz às
margens ribeirinhas, rios Paraíba e Una,
destacando nessa produção as fazendas
Coruputuba e Mombaça e os produtores,
Cícero Prado e Vito Ardito.

PÁGINA 6
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29º

20º
NUBLADO E PANCADAS DE
CHUVA, MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

UV 14

Nego Loko terá musas e bateria própria
Fernando Noronha

Fonte - CPTEC/INPE

NÚMERO
DE RAIOS
AUMENTA
287% NA
CIDADE
Três dias após o incidente com raio que atingiu um
jovem no Araretama, um relatório do Inpe – Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais – mostrou que a incidência de descargas elétricas
naturais aumentou 287% em
Pindamonhangaba em janeiro de 2015, em comparação
com o mesmo mês do ano
passado.
Segundo dados do Instituto, a cidade recebeu 1.363
raios no primeiro mês do
ano, contra 474 no mesmo
período de 2014.
Em nota, o Inpe aﬁrmou
que fará um balanço geral no
ﬁnal do verão sobre a incidência de raios.
PÁGINA 2

Nesta edição, no especial sobre os blocos carnavalescos de Pindamonhangaba,
a Tribuna traz o Nego Loko, que terá uma
bateria formada por 38 pessoas comandadas pelo mestre Cocão e várias prince-

sas e rainha. De acordo com o presidente
do bloco, Maurélio Bento, este ano foram
confeccionados 300 abadás, que darão
direito à cerveja, água e refrigerante no
‘esquenta do grupo’, antes do desﬁle na

avenida dia 17 de fevereiro. Bento disse
que este ano, o bloco está usando as cores da bandeira da Jamaica, para atrair
mais jovens.
PÁGINA 3
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Aumenta incidência de raios

DITORIAL
Surpresa

População pode não
acreditar, mas é verdade

O

Ser Humano toma certas possibilidades como verdades absolutas.
Basta uma determinada tendência,
para que as pessoas aﬁrmem que haverá isso
ou aquilo.
Pois bem, no País a população adora dizer
que sabe o que vai acontecer. São verdadeiros
‘videntes oﬁciais’ – já que nesta proﬁssão não
há nada de certo, pelo contrário – eles erram na
maioria das vezes. É impossível previr o futuro.
Mas no caso especíﬁco de tomar informações
como verdade absoluta, acreditamos (sim acreditamos, mas não temos certeza absoluta) que
a grande parcela da população apenas ‘acha’
algo e sai falando pelos cantos.
Em um simples exame de consciência, cremos que a maior parte do povo brasileiro vá
aﬁrmar de forma categórica que o Brasil é um
país que esconde as informações.
Por problemas históricos da nação, por notícias de corrupção no Governo que enchem
os jornais, as pessoas tendem a dizer que no
Brasil as informações não são claras e que são
ocultas. E isto não é totalmente verdade.
O portal Dados Abertos, que disponibiliza
ao cidadão informações do Governo Federal,
tornou o Brasil o líder mundial no ranking de
transparência de dados em orçamento do governo. O ranking sobre o grau de transparência
pode ser consultado no Índice de Dados Abertos da ONG Open Knowledge.
De acordo com avaliação do ministro-chefe
da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão, essa transparência contribui diretamente
para o combate à corrupção e para mais ﬁscalização dos gastos públicos.
Para o ministro, desde 2011, quando o Brasil
ﬁrmou, com outros sete países (África do Sul,
Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México,
Noruega e Reino Unido) a Parceria para Governo Aberto, a administração federal vem avançando cada vez mais com vistas a incentivar a
transparência ativa.
A Lei de Acesso à Informação e o próprio Portal da Transparência são os principais exemplos
de que o Brasil vem mudando neste sentido. Esperamos continuar assim, evoluindo.
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Os raios são imprevisíveis e não
é possível saber quando nem onde
vão ocorrer. A certeza é que eles estão cada vez mais comuns nas cidades da região. Balanço do InpeInstituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, mostra que a incidência
de raios aumentou 287% em Pinda
em comparação do mês de janeiro
de 2014 com o mesmo de 2015.
Segundo dados, a cidade recebeu, só no primeiro mês, 1.363
raios contra 474 no ano passado.
De acordo com o Inpe, as causas dos aumentos de raios não podem ser identiﬁcadas no momento
e eles esperam até o ﬁnal do verão
para fazer um balanço geral da região.
Evite
Especialistas recomendam que,
para prevenção, as pessoas não
procurem abrigo debaixo de árvores nem em lugares elevados
quando há o risco de tempestades.
Quando a descarga elétrica vem
rompendo a capacidade do ar em
termos de condução elétrica, ela
procura um caminho mais fácil de
chegar ao solo, e árvores e qual-

Divulgação

quer objeto elevado são mais fáceis
para este ﬁm.
Caso
Um jovem de 18 anos foi atingido por um raio na tarde do último
sábado (31) no bairro Araretama,
em Pinda.
Segundo informações dos parentes da vítima, ele estava jogando futebol em um campo, com um
grupo de 20 amigos, quando foi

atingido. Ele recebeu uma descarga
elétrica, desmaiou e foi socorrido
pelos amigos.
Levado para a Santa Casa de
Pinda de acordo com a família, está
na UTI em coma induzido. Segundo os médicos, nenhum órgão foi
afetado e o quadro de saúde vem
melhorando. Exames futuros, na
cabeça, serão feitos para saber se
não houve danos.

Dupla toca na micareta
do Ópera Mix na sexta

Divulgação

Divulgação

Festa na
Chácara do
Galvão

A dupla Talis e Welinton vai
tocar vários sucessos da música
sertaneja nesta sexta-feira (6)
a partir das 22 horas no Ópera
Mix. Além de música, a casa vai
comemorar o pré-carnaval com

uma micareta. O Ópera Mix fica
na rua Luiza Marcondes Vieira, 244 – Alto Cardoso – antiga
Vinil. Mais informações pelos
telefones (12) 99243-3951 e (12)
974033786.

Nesta sexta-feira (6) acontece um super show com o
cantor César Barbosa, às 20
horas. O evento acontecerá
na Chácara do Galvão, entrada gratuita, com ‘vaca atolada’ na faixa. Na festa serão
tocados sucessos do country e
sertanejo.
A chácara ﬁca na rodovia Caio Gomes Figueiredo,
3.805, Mandu.

* José Valdez de Castro Moura
* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem
da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn, Munique, Colônia
e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne).

ANGUARDA LITERÁRIA

“Foi tanta gente querida
residir na Eternidade
que a rua da minha vida
é asfaltada de saudade!”.
Saudades sem ﬁm de um poeta,
amigo incondicional, que foi sonhar em outra dimensão: RUFINO
MAIA E SILVA
O autor do Hino Oﬁcial de Limoeiro do
Norte, a nossa “Princesa do Jaguaribe”, natural da encantadora Pereira, e limoeirense por
força do seu amor e do nosso bem-querer,
homem que tinha o olhar de compreensão
além dos limites do nosso mundo terreno de
expiação, maldades e sofrimento, num remígio sereno e sublime foi cantar em outras
paragens, onde não atingem os obuses da
cizânia,da inveja e do desamor.

Fundação Dr. João Romeiro

ADEUS AO POETA
RUFINO MAIA E SILVA, que conheci desde a mais tenra infância, amigo dileto de
toda a minha família, em especial, do meu
saudoso pai José Claudino de Moura, ambos,
ardorosos defensores do alvinegro Paissandu, dos velhos tempos, no qual o nosso poeta se destacou como um craque, como se
diz na linguagem futebolística. Com a serenidade dos justos, dos que cumpriram o seu
dever, partiu, portando consigo as rubras rosas da nossa imperecível saudade. RUFINO,
sentinela da fraternidade, viveu fazendo as
rondas do bem, deixando luzes em forma de
versos, era um POETA na mais bela acepção
do termo, isto porque tinha consciência de
que só saímos da nossa escuridão existencial quando, pela nossa fé, nos aproximamos
de Deus. Como Santo Agostinho em “Conﬁssões”, o bondoso RUFINO nos dizia: ”Senhor,

como sois o Ser Absoluto, sois o único que
possuis a Verdadeira Ciência. Vós sois imutável na Vossa existência, na Vossa sabedoria e
na Vossa essência. Deixarão de existir o céu
a terra, porém, a vossa palavra permanecerá
eternamente.”
Ao ler cada verso do poeta RUFINO MAIA
E SILVA que exalta os valores genuínos do
Homem Integral na busca incessante de sua
perfeição, cresce em mim a convicção de que
o Pai Maior nos envia seres especiais para nos
ensinar. E, como RUFINO nos ensinou! Pontiﬁcou entre nós, e, de uma maneira exemplar,
na sua amorosa e bem constituída família,
com o seu exemplo de Homem de Bem, protótipo de Honradez, proferindo aos que quisessem ouvi-lo:

EXPEDIENTE

“Não me entrego ao abandono,
estou ﬁrme em minha fé;
sou qual árvore no outono:
despojado... mas, de pé!”.

No momento em que todos nós reﬂetimos sobre o vazio deixado pela sua ausência física, apresento a toda a sua imensa e
fraterna família as minhas condolências e
a certeza de que ele permanece conosco,
como diziam os latinos:”NEMO PERIIT DUM
MANEAT MEMORIA EJUS!” (“Ninguém perece enquanto permaneça a sua lembrança”).

RUFINO, POETA-MOR do meu Limoeiro querido, muito obrigado pelo
seu canto e pelo seu existir que enfeitou a vida de tanta gente!
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variedades
Tháta Fonseca

Mulheres de Pinda
podem se inscrever
em concurso de
Miss Plus Size
Candidatas devem vestir manequim acima de 46
AnA CAmilA CAmpos
***
A edição 2015 do Concurso
miss plus size Vale do paraíba está com inscrições abertas.
para participar existem alguns
requisitos básicos, como ter
mais de 18 anos, residir no Vale
do paraíba e vestir manequim
acima de 46.
As mulheres podem se inscrever até às 23h59 do dia 25
de maio. “Após essa data, teremos uma fila de espera. Caso
haja qualquer desistência, a
próxima da fila será chamada”,
explica a organizadora Renatha silva.
para realizar a inscrição, basta enviar um e-mail para o endereço eletrônico renathavida@
yahoo.com.br, contendo duas
fotos - sendo uma de rosto e uma

de corpo. no e-mail, a candidata
também deve enviar o comprovante do depósito de R$100 taxa de inscrição, que deve ser
depositada na agência 1.208 da
Caixa Econômica Federal, conta
corrente 001-00021558-0.
Categorias
para esta edição, serão duas
categorias de premiação: miss
plus size Vale do paraíba (manequim 46 a 52) e maxi plus
size Vale do paraíba (manequim
54 em diante).
no dia do concurso, a candidata vai desfilar com três trajes:
jeans e camiseta do evento (que
custam R$ 30 e ela deve adquirir); traje casual e traje de gala
– estes dois serão emprestados
por lojas parceiras do concurso.
“Toda candidata deverá comparecer às reuniões marcadas

previamente pela organização,
colaborar na divulgação do
evento e se comprometer a vender as mesas (ingressos) do dia
do evento”, acrescenta Renata.
2014
A organizadora ainda conta
que, em 2014, houve uma média de 80 inscritas e que ela está
na expectativa para essa edição.
Ano passado, a pindamonhangabense Juliana polônio foi eleita princesa da categoria maxi
plus size do concurso. o evento
aconteceu em Aparecida, dia 21
de junho.
Juliana Polônio, de
Pindamonhangaba é
atual princesa Maxi
Plus Size

nego Loko promete contagiar avenida com novidades
AnA CAmilA CAmpos
***
Há quatro anos desfilando
pelas avenidas de pindamonhangaba no carnaval, o bloco
do nego loko está com os preparativos para a folia de 2015 a
todo o vapor.
A bateria de 38 integrantes
– 32 músicos, três cavaquinhos
e três vocais – está ensaiando
no bairro Castolira e, na quarta-feira, 11 de fevereiro, vai
realizar uma apresentação na

Praça de Eventos (que fica próximo à escola prof. Elias Bargis
mathias) a partir das 19 horas.
Além disso, mestre “Cocão”, conhecido e respeitado no ramo,
estará novamente à frente dos
músicos.
Expectativa
para este ano, o presidente
maurélio Bento espera cerca de
300 pessoas desfilando na agremiação – esse foi o número de
abadás que a diretoria confeccionou. As camisetas começa-

ram a ser entregues na segundafeira (2), e dão direito à cerveja,
refrigerante e água no esquenta
na avenida, que antecede o desfile. O esquenta, novamente,
acontece na praça próximo ao
Hotel Vitória
os abadás este ano vêm diferentes de 2014, quando a cor
era fosforescente. Agora, segundo o presidente, as camisas
terão as cores que representam
a Jamaica. “A gente sempre
procura ver o que é tendência e

o que a juventude curte”, revela
Bento.
Quem desejar adquirir o abadá do bloco pode ligar para os
telefones 3645-8598 e 991240748 ou comparecer pessoalmente ao trailler que fica na
entrada da quadra poliesportiva
do Araretama.
Novidades
o presidente também revela
que pretende trazer duas novidades para a avenida. A primeira é a bandeira do bloco, que

Foliões do Nego Loko: bloco tem previsão de desfilar pelas ruas de Pindamonhangaba com cerca de 300 pessoas

Divulgação

não existia e, a segunda, é trazer
muitas meninas à frente da bateria.
“nesses quatro anos que desfilamos, graças a Deus, todos
comparecem e cada um tem responsabilidade – nunca houve
brigas. Queremos trazer cada
vez mais pessoas para fazer um
carnaval bonito e para todos se
divertirem”, destaca.
A união e alegria do grupo
é tanta que no Carnaval 2015
eles decidiram fretar um ônibus
para ir a são luiz do paraitinga
no dia 16 de fevereiro – aproveitar a folia e divulgar o bloco.
“Desejamos a todos um carnaval saudável, inclusive, aos
demais blocos, pois o intuito
não é fazer rivalidade e sim, alegria”, conclui Bento.
Divulgação

Percussionista do bloco
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Martim Cesar pede informações Professor Osvaldo vota contra Ricardo Piorino se
reúne com moradores
sobre obra de cobertura da
o Projeto do Plano de Carreira
quadra poliesportiva do Vila Rica dos Comissionados da Prefeitura do Alto do Tabaú
de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

AssessoriA

de
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Fotos: AssessoriA

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Poder Executivo providências junto ao departamento competente, para
que seja informado o andamento das obras de construção da
cobertura da quadra poliesportiva Tancredo Neves, localizada
na esquina das ruas Professora Idalina César, Vicente Correa
Leite e Francisco de Oliveira Penteado, no bairro Vila Rica. De
acordo com o vereador, essa melhoria promoverá uma melhor
qualidade de vida aos esportistas daquela região.
Pista de Skate do Jardim Rezende

Outro pedido do vereador Martim Cesar é para seja informado o andamento das obras de construção da pista de skate, na
Praça Santo Antônio de Sant’Ana Galvão - “Frei Galvão”, com
frente para avenida Abel Corrêa Guimarães, no bairro Jardim
Rezende. A construção desta melhoria vai proporcionar mais
lazer para a junventude do bairro e uma melhor qualidade de
vida aos esportistas da região.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Professor osValdo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
votou contra o Projeto de Lei nº
189/2014, Dispõe a sobre a Reestruturação Administrativa da
Prefeitura de Pindamonhangaba
e os empregos de provimento
em comissão e as funções de
confiança constantes do Quadro
de Empregos e Funções, e dá
outras providências, que entrou
como inclusão na primeira Sessão Ordinária, no último dia 26
de janeiro.
Este projeto de Lei sobre a
Reestruturação Administrativa
da Prefeitura já havia sido colocado como inclusão no mês
de dezembro do ano passado,
porém devido aos esforços dos
funcionários públicos concursados, que protocolaram um
documento na Câmara e se
mobilizaram para formar uma
Comissão para tratar deste
projeto, o mesmo foi adiado
e na oportunidade o vereador

Professor Osvaldo pediu um
Parecer do CEPAM (Centro
de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal), onde
foram constatadas algumas
irregularidades no projeto.
Na primeira Sessão Ordinária deste ano, o Projeto entrou
na pauta como inclusão e na
sua votação foi rejeitado por
unanimidade pelos vereadores.
“Sem dúvida esta foi uma
grande vitória para todos os
funcionários concursados da
Prefeitura, visto que tiveram
presença marcada em sessão
para manifestar contra este projeto. Desde que entrei em 2013,
venho pedindo e alertando para
que a população compareça nas
sessões para acompanhar os
trabalhos realizados pelo Poder
Legislativo, e assim como os
funcionários da prefeitura, fazer
valer as devidas cobranças junto
a esta Casa de Leis”, ressalta
o vereador Professor Osvaldo.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

“C omunidade

melhorias na segurança do bairro ”

O vereador Ricardo Piorino (PDT) esteve reunido,
nesta última sexta-feira, dia
23 de janeiro, com lideranças
do bairro Alto do Tabaú para
tratar de diversos assuntos.
A preocupação com a segurança do bairro foi o ponto
mais alto da reunião, pois os
moradores estão reclamando
do aumento de delitos, principalmente com relação aos
usuários de drogas que estão
causando um grande transtorno à comunidade local.
Segundo o vereador, há a
necessidade de melhorias na
iluminação do bairro, principalmente na área de lazer
localizada na Rua Cônego
Tobias, defronte à quadra
poliesportiva, pois pessoas
desocupadas, estranhas ao
bairro, estão se aproveitando
da facilidade encontrada para
fazerem uso de drogas.
“Infelizmente, o local
era para estar
sendo ocupado
pelas crianças,
com seus familiares, todavia,
a insegurança
e o medo tomaram conta

de
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O vereador Roderley Miotto
(PSDB) desde que iniciou seu
mandato, tem como prioridade
manter seu trabalho focado na
Saúde de nossa cidade.
Após receber várias revindicações dos moradores no inicio
deste ano o vereador esteve,
junto com a Secretária de Saúde
Sandra Tutihashi, na tarde da
segunda-feira dia 26 de janeiro,
percorrendo algumas unidades de
saúde da nossa cidade e algumas
obras que estão sendo feitas para
que hajam as melhorias.
Visitaram as obras do antigo
P.A da Unimed, onde será instalado o Pronto Atendimento Infantil,
e onde constataram a importância
de entregar, o quanto antes esta
obra à população. O local é amplo, com fácil acesso e fará com
que as crianças sejam atendidas
com rapidez e dignidade.
Também visitaram o Centro
de Fisioterapia, localizado no
Centro Esportivo João do Pulo,
que está com as obras avançadas. Roderley Miotto ficou
impressionado com a qualidade
e a estrutura do local, que sem
dúvidas este Centro fará uma

grande diferença em nossa Saúde, podendo atender os idosos e
pacientes pós-cirurgia.
Em Moreira César, visitaram
as obras do PSF do Terra dos
Ipês, que está para ser entregue.
O local é grande e poderá atender
um grande número de pacientes.
Também estiveram nas obras
da UPA de Moreira, ao lado do
CISAS, onde conversaram com
diversos funcionários daquela
unidade de Saúde e com moradores que nos passaram alguns
problemas antigos na Saúde do
Distrito.
Existem muitas obras sendo
realizadas em nossa cidade,
como a UPA do Cidade Nova, a
UPA do Araretama, a instalação
do PSF no bairro do Vale das
Acácias, além das citadas que
foram visitadas.
“Quero parabenizar o trabalho que a Secretária Sandra vem
desenvolvendo em nossa cidade,
mas salientar e cobrar do Departamento de Obras, a importância
destas obras serem entregues no
prazo determinado. É inaceitável verificar que alguns destes
locais já poderiam ser entregues
e estão apenas a espera da tinta
para pintura dos mesmos. Precisamos que as Secretarias e os
Departamentos envolvidos falem
a mesma língua e se empenhem
para que as obras não parem por
pequenos problemas ou falta de
material. Isto depõe contra toda a
Administração e causa problemas
para nossa população, que paga
seus impostos e querem ter um
atendimento satisfatório para
seus problemas. Meu trabalho
como vereador é fiscalizar, e
isso venho desenvolvendo. A
população Pindamonhangabense
pode contar comigo!”, finaliza
Roderley Miotto.

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) apresentou,
na sessão ordinária realizada
nesta segunda-feira, dia 26 de
janeiro, um requerimento, no
qual solicita estudos e providências da atual Administração
para que seja construído um
Posto de Saúde e implantado
o Programa Saúde da Família
(PSF), no Jardim Resende.
Segundo o vereador, o
Posto de Saúde e o PSF atenderão aos moradores deste e
de outros bairros adjacentes,
como Vila Rica, Campos Maia,
Mombaça, Campo Belo e Vila
Mariana.
O Posto de Saúde atenderá
as pessoas do Jardim Resende e
bairros adjacentes e, ao mesmo
tempo, estará descentralizando
o atendimento do Posto Central. Já o Programa Saúde da
Família (PSF) tem como seu
principal propósito levar a saúde para mais perto das famílias
e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A
estratégia do PSF prioriza as
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
Assistentes

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Quatro projetos de Lei constaram da Ordem do Dia da 2ª Sessão
Ordinária do ano de 2015, presidida pelo vereador Felipe César –
FC (PMDB).
O Projeto de Lei n° 83/2014, de autoria do vereador José Carlos
Gomes – Cal, que “Denomina de Professor Luiz Carlos Azeredo
Leite a pista de caminhada do Parque da Cidade”, foi aprovado por
unanimidade. O vereador Cal justificou seu projeto explicando que o
traçado desta pista de caminhada do Parque da Cidade, foi desenhado
pelo Professor Luiz Carlos quando Geraldo Alckmin foi prefeito de
Pindamonhangaba, e é mais que justo prestar essa homenagem com
a denominação da mesma.
Outro item da Ordem do Dia, o Projeto de Lei n° 183/2014, de
autoria do Poder Executivo, que “Estabelece normas e procedimentos
para Ajustamento de Conduta, Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, foi adiado por 20 dias atendendo solicitação do
vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) para estudo
do projeto.
O Projeto de Lei n° 01/2015, também de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a retrocessão do imóvel doado à sociedade
empresarial Carly Indústria e Comércio Ltda”, foi aprovado por
unanimidade e o último projeto apreciado pelos vereadores, o Projeto
de Lei n° 02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a revogação da doação de imóvel à sociedade empresarial REMCSAL Recuperação Misturas e Comércio de Sais Ltda”, foi adiado
por 10 dias a pedido do presidente vereador Felipe César – FC, para
reformulação pelo Executivo, pois havia um erro no projeto original.
Audiência Pública
Na próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a partir das 17 horas,
ocorrerá no Plenário da Câmara, uma Audiência Pública, realizada
pela Secretaria de Planejamento, referente ao Plano de Mobilidade
Urbana de Pindamonhangaba.
O Presidente da Câmara, vereador Felipe César – FC, desde já
convida toda a população pindamonhangabense a participar desta
Audiência que vai tratar da apresentação e discussão do diagnóstico
sobre o Trânsito e a Mobilidade Urbana em nossa cidade.
Próxima Sessão
A 3ª Sessão Ordinária, deverá ser realizada no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 9 de
fevereiro de 2015, segunda-feira, às 18 horas, com transmissões
ao vivo pela internet no portal: www.camarapinda.sp.gov.br e nos
canais 96 analógico e 4 digital da operadora de TV a cabo NET, de
Pindamonhangaba.
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Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

de

Vereadores denominam
pista de caminhada do
Parque da Cidade

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
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Vereador

ações de prevenção, promoção
e recuperação da saúde das
pessoas, de forma integral e
contínua. O atendimento é
prestado na Unidade Básica
de Saúde ou em domicílio
pelos profissionais (médicos,
enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem
as equipes de Saúde da Família.
Assim, esses profissionais e a
população atendida criam vínculos de corresponsabilidade,
o que facilita a identificação e
o atendimento aos problemas
de saúde da comunidade. “O
Jardim Resende, Mombaça,
Vila Mariana, Campo Belo e
Vila Rica tem uma população
grande e esta unidade do Posto
de Saúde e do PSF ajudarão
a todas as famílias que neles
residem, pois terão mais um
local de atendimento médico
nas proximidades de suas
casas. Continuamos, assim,
priorizando a saúde da população”, finalizou o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi.
AssessoriA

da comunidade”, comentou
o vereador.
Piorino informou ainda
que já solicitou, junto à Secretaria de Obras, melhorias
na iluminação local, bem
como, apoio da Polícia Militar, para intensificação de
rondas no bairro.
Bairro do Araretama
Durante a última sessão de Câmara, no dia 26,
Ricardo Piorino cobrou da
Administração Municipal,
mais uma vez, providências
na área de lazer (playground
e AMI) localizada próximo à
escola municipal, que precisa de urgentes reparos.
O vereador solicitou,
ainda, a construção de uma
quadra de areia nas adjacências deste local, conforme
pedido apresentado pelos
moradores do bairro.

ricardo Piorino

Vereador Roderley Miotto Dr. Marcos Aurélio
solicita Posto de Saúde
preocupado com a saúde
dos Pindamonhangabenses e PSF no Jardim Resende
AssessoriA

soliCita alternativas para
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

Polícia

acidente entre três
caminhões deixa um ferido
Um acidente entre três
caminhões deixou o trânsito lento na tarde da última segunda-feira (2) na
altura do km 102 da via
Dutra, trecho de Pinda.
Uma pessoa ficou levemente ferida e foi levada

para o Hospital Regional
de Taubaté.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento aconteceu por volta
das 16h30 e envolveu três
veículos. No momento do
acidente chovia e o moto-

COMUNICADO
Diamar Varella comunica que perdeu seu RG e
quem encontrar favor ligar para 36421299.

rista de um dos caminhões,
carregado com paletes,
contou que o óleo na pista
fez com que ele perdesse o
controle, batesse na mureta central e derrubasse a
carga na via.Outros dois caminhões que vinham atrás

não conseguiram frear e
também bateram. A pista
sentido São Paulo ficou fechada por cerca de 30 minutos. O trânsito chegou a
ficar lento nos dois sentidos
da rodovia - o congestionamento chegou a 6 km.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ONG GUARDIÕES DA NATUREZA DO BRASIL convoca todos os seus membros em reunião
extraordinária, por motivo de força maior para referente à nova eleição do conselho executivo,
conselho consultivo e conselho fiscal para a vigência do ano de 2015 a 2017.
LOCAL: SEDE DA ONG GUARDIÕES DA NATUREZA, AVENIDA NOSSA SENHORA DO
PERPETUO SOCORRO, 5300, SOCORRO – PINDAMONHANGABA/SP.
DIA: 06/02/2015
HORÁRIO: 19:00 HORAS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 13/02/2015 às 10:00 horas
AJUDANTE
26º THIAGO LEANDRO VIEIRA DE ALMEIDA
RUA ANDRE FRANCO MONTORO, 115 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-220
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 12/02/2015 às 10:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
113º SILVIA HELENA GALVÃO
RUA ABELARDO PINTO PIOLIM, 198 – JARDIM BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-470
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 011/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSE BENEDITO ROSSI, responsável
pelo imóvel situado a Rua Dr Fontes Junior ,965 bairro ,SÃO BENEDITO PINDABA 12420-560
inscrito no município sob a sigla SO111503026000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba convoca todas as
associadas para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 13 de fevereiro de 2015, na
sede da Associação na Rua Marechal Deodoro n° 130 fundos, as 15:00 horas em primeira chamada
e as 15:30 horas em segunda chamada para:
- Substituição de membros do órgão diretivo da entidade devido ao falecimento da presidente e
desligamento da primeira secretária.
Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2015.
Maria Neuci Vieira del Castillo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE DO CONTROLE VETOR
Dia 11/02/2015 às 10:00 horas
35º LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS
RUA DAS CAMELIAS, 131 - VALE DAS ACACIAS
PINDAMONHANGABA/SP
CEP: 12440-510
36º MONICA APARECIDA PROLUNGATI GREGORIO
RUA DOUTOR JOAO FERREIRA GALVAO, 70 - VILA SUIÇA
PINDAMONHANGABA/SP
CEP: 12405-020
37º ALEXANDRE GOMES DA SILVA
RUA IRMA DULCE, 28 - MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA/SP
CEP: 12446-370
38º DARCI CAETANO JUNIOR
AVENIDA ABAETE, 110 - MARICÁ
PINDAMONHANGABA/SP
CEP: 12411-400
39º KLEBER EDUARDO LOPES PIRES
RUA ITAMARACA, 96 - ITAGUASSU
APARECIDA/SP
CEP: 12570-000
40º MARCELO DA PAIXAO
RUA EDUARDO DA SILVA, 89 - MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA/SP
CEP: 12446-350
41º CINTHIA LO GIUDICE
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 51 - FEITAL
PINDAMONHANGABA/SP
CEP: 12441-290
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Edital - Contribuição Sindical Urbana – Sindicato dos Professores de Pindamonhangaba –
CNPJ: 07.192.010/0001-15 – localizado a Rua José Carlos Ribeiro, 136 – CEP: 12412-060 – Jd.
Cristina – Pindamonhangaba(SP) - Pelo presente edital, na conformidade dos artigos 579 a 606,
da Consolidação das Leis do Trabalho e do inciso IV, artigo 8º, da Constituição Federal, ficam
cientificados os estabelecimentos privados de ensino de todos os níveis, cursos, ramos e graus,
sediados na base territorial e na área de abrangência desta entidade, conforme estabelecido em
sua carta sindical, de que deverão descontar, em folha de pagamento do mês de março do corrente
ano, a Contribuição Sindical Urbana devido pelos professores, ou seja, todos aqueles que, sob
qualquer título ou denominação, exercem a função de ministrar aulas e recolhe-la, durante o mês
de abril à Caixa Econômica Federal, mediante guia própria (GRCS) emitida no site da própria
Instituição Financeira (http://www.caixa.gov.br/empresa/pagamentos-recebimentos/ pagamentos/
grcsu/Paginas/default.aspx). Dentro do prazo de quinze dias, contados da data do recolhimento
da Contribuição, os empregadores remeterão, à este sindicato, em atendimento ao Precedente
Normativo nº 111, do Tribunal Superior do Trabalho e ao constante nas normas coletivas em vigor,
a relação nominal dos seus empregados contribuintes, acompanhada dos valores do salário
mensal bruto. A Contribuição Sindical corresponde a um trinta avos da remuneração mensal bruta,
qualquer que seja a forma de pagamento. O não pagamento na data estipulada acarretará multa,
juros e correção monetária estabelecidos no artigo 600, da Consolidação das Leis do Trabalho,
acrescidos do décuplo fixado na Lei 6986, de 14/4/1982, com as alterações introduzidas pela Lei
7855, 24/12/1989. Outrossim, ficam os estabelecimentos de ensino cientificados de que deverão,
oportunamente, recolher as eventuais diferenças que resultarem da aplicação nos salários, de
convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, referentes ao
reajustamento salarial da categoria representada. Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2015.
Aurélia Cristina Costa, Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 381/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 381/14, que cuida de “Aquisição de mobiliários escolar
para atender as unidades de ensino e prédios da Secretaria de Educação e Cultura”, a Autoridade
Superior, ante análise da equipe técnica da Secretaria de Educação e Cultura, HOMOLOGA e
ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/preços R$): Fortline
Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (18 – 2.616,00; 19 – 970,00; 20 – 3.300,00; 21 – 900,00; 22
– 1.400,00; 23 – 1.200,00; 24 – 2.000,00; 25 – 2.600,00); Metadil Indústria e Comércio Metalúrgica
Ltda. (09 – 3.980,00; 10 – 1.570,00; 11 – 760,00; 12 – 498,78; 13 – 487,00; 14 – 223,08; 15 –
1.203,49; 16 – 2.229,64; 17 – 2.229,64; 33 – 2.580,00); Paulo Fernandes Soluções Integradas
para Escritórios Ltda. (27 – 482,00; 28 – 630,00; 29 – 1.425,00); WTEC Móveis e Equipamentos
Técnicos Ltda. (01 – 2,148,00; 02 – 1.482,00; 03 – 892,89; 04 – 1.425,97; 05 – 1.701,10; 06 –
4.000,00; 07 – 1.509,37; 08 – 1.694,09; 32 – 700,00) Itens imprósperos/fracassados: 26, 30 e 31.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2015.

LICENÇA DA CETESB
CONFAB INDUSTRIAL S/A torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação para produção de Tubos de ferro e
aço (não produzido em siderúrgicas), sito à Av. Gastão Vidigal Neto, 475,
bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

uando os cafezais foram
abrir suas ﬂores brancas e
preciosas em outros solos deste
Brasil, o cultivo do arroz na região, atividade, segundo consta
na história do desenvolvimento
do Vale do Paraíba, iniciada pelos monges trapistas em terras
localizadas no vizinho município de Tremembé, também
margeou o rio Paraíba em seu
trecho pindamonhangabense.
Ainda vivendo o limiar da
industrialização, fora imprescindível o empenho e desempenho do homem do campo na
produção agrícola. Em Pinda,
alguns nomes e sobrenomes
ﬁcaram gravados, se não na
história, pelo menos n’alguma
dessas lembranças cultuadas e
passadas de pai para ﬁlho graças à herança cultural maior: a
contação de fatos e causos de
antigamente.
Nossa página dedicada a
artigos relacionados a este
tema (Pinda antiga), isenta de
quaisquer conotações políticas, intencionada em cultuar a
memória e resgatar a história
local, recorda nesta edição dois
desses nomes e sobrenomes:
Cícero Prado e Vito Ardito. O
primeiro vindo de São Paulo;
o segundo, da Itália. Cada qual
traz sua história igualmente
produtiva e exemplar, repletas
de feitos e fatos. Delimitarmos o tema não foi coisa fácil,
ambos merecem publicação
mais apurada (livro, Trabalho
de Conclusão de Curso sobre
a economia da região no pós
café etc.), que reúna históricos
detalhes de suas obras e realizações, em especial sobre suas
passagens pela cidade de Pindamonhangaba. A contribuição
de Cícero e Vito em tempos difíceis para a região não deve ser
esquecida. Foram importantes
no desenvolvimento do município suas atuações no cultivo
do arroz: um na Fazenda Coruputuba, e o outro, na Fazenda
Mombaça.

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Divulgação

OS ARROZAIS E AS ENCHENTES

H

avia naquela metade do século XX o
problema das enchentes, extremamente
prejudiciais às lavouras
ribeirinhas, principalmente
à cultura do arroz.
Na época das cheias
as águas espraiavam-se
pelas várzeas, fazendo
daqueles terrenos o seu
leito secundário. Como ali
permaneciam por muito tempo, acabavam por
prejudicar o aproveitamento dessas áreas para
o replantio. Ocorria que
o lavrador, depois de ver
seu investimento submerso tinha ainda que aguardar que o rio retomasse
seu curso normal para...
tentar outra vez.
Uma medida do governo
do Estado visando atenuar
o problema só viria a concretizar em 1951. Esta informação encontramos no
trabalho publicado na revista Ambi-Água em 2006,
por Nilton Paes Júnior e
Sílvio J.C Simões, com o título “Evolução espacial de
áreas irrigadas com base
em sensoriamento remoto,
o médio Vale do Paraíba
do Sul”.

Arrozais verdejavam
as várzeas do Paraíba

Q
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Coruputuba
Artigo de autoria de Ângelo
Paz da Silva (Tribuna do Norte, 17/3/1968) revela que: “a
ideia do Dr. Cícero era desbravar terras, era levar avante uma
empresa agrícola em termos inteiramente modernos. Ele iria
plantar nas terras do Coruputuba uma imensa área de mandioca e, depois, passaria à exploração das extensas várzeas onde
plantaria o arroz. “
Eram as várzeas do lendário
rio Paraíba que seriam aproveitadas para o plantio do arroz. Sobre isso, Rômulo Campos D’Arace, em Retrato da Princesa do
Norte, registra: “O cultivo do arroz é feito nas várzeas marginais
ao rio Paraíba, protegidas das

enchentes por uma barragem de
trinta quilômetros de diques; a
irrigação é feita artiﬁcialmente,
por meio de um perfeito sistema
de bombas, que tem sido padrão
para os realizadores de serviços
dessa natureza.”
O recurso da construção de
barragem para proteger os arrozais também é comentada pelo
autor João Martins de Almeida,
na 1ª série de suas crônicas do
livro Vultos de Pindamonhangaba: “O Paraíba foi domado.
Lambe agora, submisso, os pés
de 30 km de excelentes diques.
E o próprio governo segue o
exemplo do Dr. Cícero: em muitos trechos do rio estão sendo
construídas várias barragens”. E
complementa: “Hoje são ubérri-

Divulgação
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IDEALISTAS. Cícero Prado (à esquerda) e Vito Ardito (à
direita) se foram já faz algumas décadas. Cícero deixou
este plano em 13 de março de 1968; Vito, em 12 de
julho de 1971. Dentre aquilo que tiveram em comum,
está a grandeza de pertencerem à galeria de ilustres
cidadãos vindos de outras terras para trabalhar as terras
da Princesa do Norte. Dois vultos ilustres para a história
de Pindamonhangaba relacionada ao desenvolvimento
agrícola, à lavoura. Eles provaram que a citação de Lobato
poderia ir mais além: ‘a terra roxa do saber e da aptidão’
também podia ser tão produtiva como fora nos áureos
tempos do café. Fizeram brotar uma nova ‘Princesa’
quando seus empreendimentos ofereceram ao povo
novas esperanças no que se refere à mão de obra. Não
precisariam sair em busca de trabalho em outras terras.

mas todas as terras do Coruputuba e as das fazendas satélites.
Drenadas, arroteadas, irrigadas
mecanicamentes, servem-lhes
50 tratores. As safras são regularmente boas.”
Uma curiosidade com relação ao êxito do cultivo de arroz,
mencionadas pelos autores Rômulo e João Martins, diz respeito à iniciativa de Cícero Prado
em aproveitar a palha de arroz
para o fabrico do papelão. Da fábrica de papelão surgiu a fábrica
de papel em 1927.
Mombaça
Sobre o agricultor Vito Ardito
nossa pesquisa tem como fonte
o jornal Tribuna do Norte do dia
29 de agosto de 1971. Edição que
traz uma crônica que fora divulgada na Rádio Difusora de Pindamonhangaba, programa Jornal
Radiofônico Difusora, seção denominada Palanque, em 13 de julho daquele ano, um dia após sua
morte. O texto não traz o nome do
autor, consta no jornal que teria
sido enviado por um advogado,
velho amigo dos Ardito.
O italiano Vito Ardito, conforme o mencionado artigo,
teria chegado em Pindamonhangaba em 1934. Assim como
Cícero, não o desencorajaram os
comentário negativos atribuídos
ao Vale na época, dizendo “se
tratar de uma região de cidades
mortas a amargar o período negro de depressão da agricultura
ocasionada pelo ﬁm do café”.
Na crônica, são ressaltados
os trabalhos de Vito, tomando
como exemplos os diques e barragens em longas extensões “...
enfeitando a paisagem da região”, e destaca que houvera um
tempo em que eram tidas como
obras impossíveis “não porém
para um homem chamado Vito
Ardito que acreditava nas terras do Vale e se dispôs a fazê-las
produtivas”.
Vito venceu os rios Una e o
Paraíba, segundo o artigo, com
seus próprios recursos e sua
conﬁança inabalável na lavoura.

Segundo os autores
mencionados, a ação do
governo fora por meio do
DAEE - Departamento de
Águas e Energia Elétrica e constou de um trabalho
de execução de cortes de
meandros (sinuosidades,
volteios do curso d’água)
do rio Paraíba. “Muitos
dos alinhamentos hoje
observados no canal
principal são devidos às
modificações realizadas
a partir da década de 50,
quando o arroz, plantado
em uma várzea, passou a
ser encarado como uma
atividade comercial.
O projeto referente
a tal empreitada previa
a retiﬁcação do rio, assim como a construção
de diques e canais. Para
isso, seriam construídas unidades autônomas
denominadas pôlderes,
que tinham sistema de
irrigação e drenagem próprias”, esclarecem.

“Vito Ardito represou parte
do rio Una, numa obra onde
foram aplicados 10 mil sacos
de cimento, Com essa represa
a água desse rio foi elevada a
6 metros e dirigida a um canal
de 7 quilômetros de extensão
por 5 metros de largura, destinando-se à irrigação da Fazenda Mombaça”.
Às margens do rio Paraíba,
Vito Ardito construiu 12 quilômetros de aterro para a defesa
contra enchentes. Com esses
canais e diques foram controlados os dois rios. A várzea defendida tinha nível inferior ao
do Paraíba, se encontrava totalmente sujeita à inundação,
e passou a ser protegida, pois
as águas oriundas da infiltração, das chuvas e da irrigação
pelo rio Una, passaram a ser
controladas através de duas
bombas, uma com capacidade
de sucção igual a 5.000 litros
por segundo e outra de 500 litros.
Na execução de seus projetos visando proporcionar condições favoráveis ao cultivo
do arroz nas terras marginais
ao rio, Vito Ardito e Cícero
Prado haviam se antecipado
aos governos, que ainda não
tinham apresentado nenhuma
proposta de aproveitar as várzeas do rio Paraíba.

***
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