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1º de Maio recebe rede coletora de esgoto

T

eve início no mês de abril de 2011 a
obra de implantação da rede
coletora de esgoto sanitário na Vila
1º de Maio, no bairro Colonial.

contrato esse em vigor desde o ano de 2004.
A rede de esgoto instalada faz parte dos
projetos de expansão de atendimento da sub
bacia 5 da bacia do Rio São Bento. Para
realizar a destinação do esgoto coletado na 1º
de Maio para a Estação de Tratamento de
Esgoto localizada no bairro Cruzeiro, foi
necessária a construção de uma estação
elevatória, que está localizada na Rua Carlos
Eckstein, esquina com a Rua Pedro Robl. Além
da rede coletora, foram implantados 351
metros de linha de recalque que é a tubulação
que leva o esgoto da estação elevatória até a
rede principal localizada na Rua Antônio
Kaesemodel.
Após a implantação da rede coletora e
suas ramificações, foi realizada a
pavimentação asfáltica das principais vias de
tráfego da região. Ainda estão programadas
para o ano de 2012 as pavimentações das
demais vias que receberam a obra.

Durante 6 meses foram implantados
5.201 metros de rede coletora, permitindo a
realização de um total de 171 novas ligações
nessa primeira etapa. Essa obra é resultado
da utilização de verbas provenientes de
contrato com a Caixa Econômica Federal,

Ligações de esgoto sobem
em ritmo acelerado
O SAMAE vem trabalhando em ritmo forte para possibilitar um
maior atendimento do sistema de esgoto na cidade. Assim, já fazem
aproximadamente três anos que os números apontam para uma forte
aceleração do incremento de ligações conforme demonstra o gráfico.
A tendência para os próximos anos é de aumentar ainda mais o
número de ligações, pois, ao final do ano de 2011, o SAMAE já está
com a rede coletora concluída no Bairro de Serra Alta, aguardando
apenas a solicitação dos moradores para efetuar a conexão das
residências com a rede coletora que leva o esgoto para as estações de
tratamento. Somente nesse local estão previstas 400 novas ligações.
Já no Parque Sueli, no bairro Alpino, a estação de tratamento de
esgoto está em fase de conclusão, e toda a rede já está implantada.
Cerca de 250 ligações estarão à disposição da comunidade, apenas
aguardando a solicitação dos moradores para conectar as residências
na rede coletora. Além desses dois locais, o SAMAE também realiza

a implantação da rede seca em todas as ruas que estão recebendo
asfalto na cidade, já deixando os locais preparados para a futura
coleta de esgoto.

Motivação para o Natal
"Natal é tempo... de dar um toque na vida
com as cores da esperança, da fé,
da paz e do amor.
Também é tempo de preparar, em nosso
coração e em nosso lar, um espaço para
acolher as sublimes lições da
Sagrada Família de Nazaré e aceitar as
inevitáveis surpresas da vida.

Natal é tempo... de olhar para o céu,
encantarmo-nos com a luz das estrelas e
seguir a estrela-guia.
É tempo abençoado de dar mais atenção à
criança que mora em cada um de nós, e para
aquelas que encontramos em nosso
peregrinar, à procura do caminho que nos
leva ao Deus-Menino

Um Feliz Natal e próspero 2012!

Novo reservatório
do bairro 25 de Julho
ontando com uma
tecnologia de ponta,
sendo construído em
aço vitrificado, o novo
reservatório do bairro 25 de Julho

C

terá capacidade para 1.405.000
litros, e já está em fase de
acabamento.
Com 14 metros de altura, o
novo reservatório chama a
atenção de quem passa
pela região. A grande
capacidade do reservatório proporcionará
uma maior qualidade no
abastecimento de água
para os bairros 25 de
Julho, Schramm, parte do
bairro Rio Negro, e parte
do Centro.
Os investimentos
deste projeto foram de
R$ 900.000,00.

Troca de tubulação
na área central
Parte da área central de São Bento do Sul conta ainda com redes de
cimento amianto para a distribuição de água, redes que já estão
completando quase 40 anos de utilização.
O SAMAE já vem trocando várias dessas tubulações, sendo que no
mês de novembro, passaram pelo trabalho de substituição as redes das
ruas Jorge Lacerda, Felipe Schmidt, Nereu Ramos e Marechal Deodoro,
todas no centro da cidade.
Nessa etapa dos trabalhos, foram substituídos aproximadamente 460
metros de redes de 150mm em cimento amianto por redes em PVC
DEFOFO com diâmetros de 250 e 300mm. Todas as ruas onde foram
realizadas as obras são asfaltadas e, logo após a troca da tubulação, as
mesmas receberam a reposição do pavimento.

Adquirido gerador para a
captação do Rio Vermelho
O SAMAE investiu R$ 207 mil na aquisição de um gerador elétrico. O
mesmo foi instalado na estação de captação de água bruta, no Rio
Vermelho Estação.
O gerador tem duas finalidades distintas: suprir a falta de energia e
diminuir o custo do processo nos horários de ponta. Suprir a falta de
energia pode ser necessário tanto por queda, como por manutenção do
sistema, pois o bombeamento de água do Rio Vermelho para a estação de
tratamento precisa ser contínuo.
Para total viabilidade do
projeto também será instalado no
local um tanque de combustível
com capacidade de 3 mil litros de
diesel, garantindo autonomia para
o sistema que terá acionamento
automático no caso de falta de
energia, bem como no início do
horário de ponta.
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Reciclagem
Nesse ano, o tema para o concurso de redação do
SAMAE foi a reciclagem. Buscamos renovar porque aos
poucos o SAMAE está assumindo a responsabilidade
sobre os resíduos sólidos e também porque a preservação
da água envolve outras ações, e entre elas, o manejo
adequado dos resíduos sólidos, diminuindo a geração dos
mesmos e reciclando tudo o que for possível.
Muitos alunos citaram em suas redações que
precisamos reciclar as ideias e os conceitos. De fato existe
a necessidade de um novo conceito de valores, bem como
uma nova forma de focar os problemas e propor soluções.
A reciclagem do lixo é muito importante, porém ela visa
principalmente diminuir os impactos negativos
provocados por costumes e conceitos que também
precisam ser renovados.
O conceito de que precisamos reciclar as ideias é
extremamente abrangente e talvez defina a necessidade
constante de mudanças e adaptações às condições
ambientais e sociais de cada época. No passado, muitos se
preocupavam com as gastanças desnecessárias porque elas
prejudicavam as pessoas fazendo-as infelizes, endividadas,
provocando problemas pessoais, de relacionamentos e
sociais, hoje já é o planeta que nos dá mostras de que não
suporta mais tanto desperdício. Por isso, este é o momento
e a oportunidade da humanidade “reciclar” suas ideias e
conceitos, buscando uma nova forma de viver em que a
sustentabilidade seja levada a sério.
A reciclagem é importante, mas ela sozinha não
representa a solução dos problemas ambientais. A
reciclagem se justifica porque seu custo ambiental é menor
que a extração da matéria nova, evitando também que o
lixo seja jogado na água ou no solo. Porém a reciclagem
também pode gerar poluição. Por exemplo, na reciclagem
do alumínio, a tinta e outros materiais orgânicos presentes
serão queimados lançando poluentes atmosféricos.
A revisão dos conceitos e valores ambientais não será
obra do acaso nem algo imposto pelos governos. Ela nasce
visando a preservação da própria espécie humana. Não é
por vontade, mas sim por necessidade, que serão revistas e
aprimoradas as formas de utilização dos recursos naturais,
bem como os conceitos de valores sociais, culturais e
ambientais. Nesse sentido, a humanidade precisa ser
orientada para colaborar com a reciclagem, tanto física (dos
materiais), como cultural (das ideias e conceitos).
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Plano de Cargos e Salários
Um dos pontos mais importantes para uma boa e adequada gestão de
Recursos Humanos é a existência de um Plano de Cargos e Salários. Um
bom Plano de Cargos e Salários deve ser estruturado a partir do
equilíbrio interno (hierarquia de cargos) e do equilíbrio externo
(mercado). Deve ainda estar apoiado numa política e critérios claros de
administração, de modo a permitir avaliação de cargos e salários,
captação e retenção de mão de obra e, ainda, melhorar o clima
organizacional, levando a ganhos de produtividade. Um bom Plano de
Cargos e Salários deve atingir os seguintes objetivos:
• Estabelecer política salarial justa com base nos fatores internos
correlacionados a valores de mercado;
• Determinar estruturas salariais capazes de reter seus profissionais e de
atrair colaboradores para atividades específicas;
• Elaborar perfis de cargos que representem efetivamente a atual estrutura
organizacional da empresa, mas já sinalizando a evolução desejada do perfil
dos cargos e propiciando análises para seu uso em outros objetivos;
• Definir mais claramente as responsabilidades básicas de cada cargo na
organização;
• Determinar os valores relativos dos cargos e estabelecer um equilíbrio
interno sem distorções salariais, de acordo com as referências de mercado;
• Harmonizar os interesses econômico-financeiros da organização com os
interesses de crescimento e qualidade de vida de seus colaboradores;
• Servir de base para promover uma evolução qualitativa dos profissionais.

FOTO DESTAQUE
Mesmo com o tempo
chuvoso, diversos servidores do
SAMAE representaram a
autarquia durante o desfile em
comemoração aos 138 de São
Bento do Sul, no dia 23 de
setembro. Contando também
com a participação de
dependentes, o SAMAE
desfilou ainda com a presença
ilustre do Aguamem.

Plano da Virada Profissional
A reflexão vai ser importante,
sobretudo, para tomar uma decisão
e, posteriormente, elaborar o plano
da virada. “Refletir é o primeiro passo
para começar a atitude”. Depois de
colocar no papel os pontos altos e os
baixos do ano, considerando todas as
esferas da vida, observe em que
momento da sua carreira você está.
Reflita, portanto, se está no
desenvolvimento máximo e se
realmente existe satisfação nas
atividades realizadas no trabalho. Ao
descobrir em que estágio da vida
profissional está, elabore uma lista do
que é preciso para avançar mais. É
possível descobrir aí a necessidade de

um curso ou treinamento.
Observe suas habilidades e
competências, descubra onde há
falhas, e comece o plano de ação.
Lembre-se que o final do ano
também é o momento de começar a se
preparar e agir sobre as decisões
tomadas. Embora estejamos no final
do ano, momento de festas e de
reduzir o ritmo, se for detectada a
necessidade de fazer um curso para
conquistar uma posição melhor, já vá
pesquisando o que o mercado oferece,
levantando o nome das instituições que
têm interesse e se organizando para
poder começar o ano já focado em
suas metas e objetivos.

Conhecendo um
pouco
mais o
PSA

S

endo referência a
nível nacional o
“Programa Pro-dutor
de Água do Rio
Vermelho” beneficia os
proprietários de terras com o
“Pagamento de Serviço
Ambiental – PSA”.
Durante o ano uma equipe
mista, que conta com membros
do SAMAE, Meio Ambiente,
Planejamento, Consórcio Quiriri
e Condema, realiza as vistorias
nas propriedades inscritas no

PSA para avaliar se todos os
requisitos como ações de
proteção ao meio ambiente e ao
manancial de água que abastece
o município de São Bento do Sul
estão sendo cumpridos.
Assim sendo, foi realizada no
mês de novembro a última
vistoria do ano de 2011, onde
foram visitadas 6 propriedades.
Após a vistoria, os proprietários
são avaliados, recebendo os
benefícios financeiros determinados pelo programa.

Indicadores
Os 18 indicadores de valoração do PSA, verificados em
cada vistoria nas propriedades inscritas no programa são:
1. Em relação a APP do
Rio Vermelho, se
apresenta recuperação
ou é conservada;

2. É pequeno
produtor local;

5. Promove
4. Animais domésticos
visitam a APP para beber o turismo
ecológico;
água;
7. Possui as áreas de preservação
permanente, além do Rio
Vermelho, em bom estado de
conservação;
9. As áreas de vegetação nativa
(incluindo RL, mas não APP) está
conectada a área de vegetação
nativa de algum vizinho;

3. Possui obras
de benfeitoria
em APP;
6. Faz
adensamento
em mata
secundária;

8. Possui a reserva legal
formada por vegetação
nativa e bom estado de
conservação;
10. A reserva legal da
propriedade esta
conectada a parte da
APP da propriedade;

11. Faz agricultura 12. Apresenta as nascentes da
orgânica (produção propriedade preservadas com
certificada);
vegetação em 50m de circunferência;
13. Possui sistema de tratamento de
esgoto distante mais de 100m do
curso d' água mais próximo, fossa e
filtro ou zona de raízes;

14. Existem técnicas
eficazes de controle
de erosão ou leve
sedimentação;

15. Ocorre fertilização na
prática da agricultura que
pode causar eutrofização;

16. Apresenta área de APP
superior a 30m do rio e 50m
da nascente;

17. Apresenta uma ou mais
espécies invasoras, sem
controle, na propriedade;

18. Apresenta área de
preservação além da
APP e RL.
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29ª Copa SAMAE foi sucesso absoluto

U

m final de semana para ficar na
história. Assim foram os três dias de
realização da 29ª Copa SAMAE em
São Bento do Sul, marcada por muita
amizade, confraternizações, disputas
emocionantes, e um show de organização por

parte da equipe do SAMAE de São Bento do Sul,
que recepcionou de braços abertos às 16
delegações que somaram mais de 700 pessoas
entre atletas, comissão técnica e familiares.
Marcaram presença na 29ª Copa SAMAE as
delegações dos municípios de Antonina, no

Abertura
A solenidade de abertura da Copa SAMAE foi realizada na noite de
sexta-feira, 28 de outubro, no Ginásio de Esportes Annes Gualberto.
Todas as 17 delegações participantes da Copa foram apresentadas ao
público na solenidade que contou com belas atrações como a
apresentação da Banda Marcial Adélia Lutz, grupo de dança Hip Hop
Xstyle e exibição do vídeo institucional de São Bento do Sul.
Nos pronunciamentos, Marco Rodrigo Redlich, presidente da
comissão organizadora,
deu as boas vindas a todos
os atletas. O diretor
presidente do SAMAE de
São Bento do Sul, Geraldo
Weihermann recebeu
todas as delegações com
muitos cumprimentos e
declarou aberta a 29ª
Copa SAMAE.
O vice-presidente da
ASSEMAE regional Santa Catarina, Antonio Ironildo Willemann
parabenizou São Bento do Sul pela organização da Copa SAMAE, que
pela quarta vez foi organizada na cidade. O prefeito de São Bento do
Sul cumprimentou a todos, elogiando a organização dos jogos e a
participação dos mais de 700 atletas que vieram a São Bento do Sul
para essa grande confraternização esportiva.

Encerramento
No domingo, com um grande almoço servido no Bandeirantes, foi
realizado o encerramento da 29ª Copa SAMAE, onde a premiação
para todas as modalidades foi realizada com
uma grande festa.
No local, foram
entregues as medalhas e
troféus para os quatro
melhores colocados de
cada modalidade esportiva, e ainda para algumas
premiações específicas.
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Paraná; Blumenau, Brusque, Campos Novos,
Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba/Herval
D´oste/Luzerna, Joinville, Orleans, Pomerode,
Rio Negrinho, São Francisco do Sul, São
Ludgero, Timbó, Urussanga, além da delegação
anfitriã da copa.

Emoção
Um momento de emoção durante a abertura da Copa ocorreu
quando o atleta de São Bento do Sul Celso Ciriaco Airoso
percorreu a quadra do ginásio com a
tocha acesa para proceder com o
acendimento do fogo simbólico da 29ª
Copa SAMAE. E logo em seguida, a
atleta Rosane Maria Bayerl fez o
juramento do atleta, acompanhada por
todas as delegações que procederam
com o juramento. Ao encerrar a
solenidade, um grande coquetel foi
oferecido para todos os presentes.

Jogos
Foram 11 modalidades esportivas disputadas durante a 29ª
Copa SAMAE, sendo a bocha, bolão, canastra, dominó, sinuca, tênis
de mesa, truco, xadrez e vôlei misto. Neste ano também foram
realizadas duas modalidades extras que não somaram pontos à
classificação geral, sendo o paintball e o pôquer. Quanto ao
paintball, este foi
realizado no Parque 23
de Setembro durante o
sábado, e mesmo com
chuva, os atletas
disputaram os jogos
com muita animação.
Já nas modalidades
da competição,
disputas emocionantes
marcaram a Copa.
Contando com a
arbitragem do SESI, no
geral, os jogos foram marcados pela disciplina e organização por
parte de todas as equipes e atletas. Os anfitriões da Copa SAMAE
conquistaram a 2ª colocação geral nos jogos, conquistando o 1º
lugar na bocha masculina, 3º lugar no bolão, 4º lugar na sinuca, 2º e
3º lugar no tênis de mesa; 1º lugar no truco, 4º lugar no xadrez, 4º
lugar no vôlei misto e 3º lugar no futebol de salão.

29ªCOPA
E
AMdoA
S
Sul-SC
São Bento
De 28 a 30

11 modalidades foram premiadas

de 2011
de outubro

Bolão
Bocha Feminina
1º – Marli / Marly – Blumenau
2º – Maria / Marisa – Blumenau
3º – Fabiani / Ana – Joinville
4º – Judite / Jucimara – São Ludgero

1º – Blumenau – 650 pontos
2º – Campos Novos – 625 pontos
3º – São Bento do Sul – 623 pontos
4º – Timbó – 608 pontos

Bocha Maculina
1º – Edson / Jair – SBS
2º – Valdir / José – São Ludgero
3º – Claudino Valdir - Blumenau
4º – Eno / Antonio – Jaraguá do Sul

Melhor torcida
Delegação de Joinville

Tênis de Mesa
1º – Ivan Melin Adam - Timbó
2º – Joan Gondarski – SBS
3º – Wagner B.Lacerda – SBS
4º – Alan F. Squza – Joinville

Dominó
1º – Ciro / Vitor – Blumenau
2º – José / Marcelo – Blumenau
3º – Adalberto / André – Brusque
4º – Aline / Ademir – Joinville

Futebol de Salão
1º – Campos Novos
2º – Rio Negrinho
3º – São Bento do Sul
4º – São Francisco do Sul

Equipe com melhor ataque
Campos novos - 39 gols marcados

Equipe com
melhor disciplina
São Francisco do Sul

Sinuca
1º – Edson Ehnke – Rio Negrinho
2º – Enorivaldo Vicente - Blumenau
3º – Carlos F. Schier – Rio Negrinho
4º – Geraldo Pokrywiecki – SBS

Equipe
com
melhor
defesa
São Bento do
Sul – com 7
gols sofridos

Canastra
Vôlei Misto
1º – Joinville
2º – Gaspar
3º – São Francisco do Sul
4º – São Bento do Sul

Truco
1º – Ednilson / Diego – SBS
2º – Derli / Reginaldo – Jguá do Sul
3º – Arlindo / Pedro - Joaçaba
4º – Ilineu / Valmor – Joaçaba

Classificação Geral
E na classificação geral, os cinco
melhores colocados foram:
1º – Blumenau – 99 pontos
2º – São Bento do Sul – 59 pontos
3º – Joinville – 40 pontos
4º – Rio Negrinho – 26 pontos
5º – Timbó – 20 pontos

1º – Odair / Pedro – Blumenau
2º – Guido / Mario – Pomerode
3º – Dorilda / Rosilda – Jguá do Sul
4º – Adilson / Edson – Brusque

Melhor
atleta da
competição
Medalha para
Amanda
Dowbrawa da
Xadrez
equipe de
1º – Ricardo Becker - Joinville
Joinville
2º – Carlos A. Busnardo - Blumenau
3º – Andre D. Goetzinger - Blumenau
4º – Vitor Mizael – São Bento do Sul
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Finalizado concurso escolar que fez parte
das comemorações dos 45 anos do SAMAE

O

tempo colaborou e centenas de
pessoas compareceram no
domingo, dia 18 de setembro,
no Parque Florestal SAMAE, na
Avenida dos Imigrantes, onde
acompanharam as diversas atrações
programadas pela autarquia. O evento,
denominado Domingo no Parque, fez
parte das comemorações dos 138 anos do
município, no dia 23.
Uma das atrações mais esperadas era
a premiação dos alunos participantes da 6ª

edição do concurso escolar do SAMAE.
Dividido em três modalidades, estudantes
do 1º ano do ensino fundamental até o 3º
ano do ensino médio, de um total de 28
escolas participantes da categoria
desenho, 15 na redação e quatro na
elaboração de gibis, demonstraram muita
criatividade nos trabalhos, onde o tema
envolveu a reciclagem.
Prêmios como Tablet, MP3, livros,
medalhas e uma bicicleta foram entregues
aos vencedores do concurso.

Caminhada
No início da manhã, às 8 horas, diversas pessoas
participaram de uma caminhada saindo em frente ao
Parque Florestal SAMAE, até a SC-301. Enquanto
crianças se divertiam ouvindo estórias e caminhando
pela trilha ecológica, os adultos acompanharam
também a entrega da ponte metálica instalada na
trilha do parque e o lançamento do projeto de
reforma do campo da Realeza.

Os vencedores
CATEGORIA DESENHO
EEB. Frederico Fendrich
Helena Streit - 5º ano 01

EBM. Alexandre Pfeifer
Bruna Camargo - 5º ano

EBM Prof. Adelia Lutz
Alessandra R. de Lima - 4º ano

EBM. Ilona Tschoeke
Camila Drechsler - 4º ano

EEB. Pref. Carlos Zipperer
Millena - 3ª ano 01

EBM. Baselisse C. R.Virmond
Gislaine F. Koman - 5º ano

EBM. Prof. Lucia Tschoeke
Leslen Z. J. dos Santos - 4º ano

EBM. Pref. Alfredo Diener
Tainara A. Ribeiro Tibes - 5º ano

EEB. São Bento
Edson Fontana Neto - 5º ano 04

EBM. Cel. Osny Vasconcelos
Djeferson k. Helmatus - 5º ano

EBM. Prof. Newton Mendes
Lais Twardowski - 5º ano

EBM. Prof Carlos Doetsch
Géssica Pereira da Silva - 5º ano

EEB. Engelberto Grossl
Maicon Fernando Stiegler - 4ª ano

EBM. Dalmir Pedro Cubas
Joao Vitor F. Linzmeyer - 5º ano

EBM. Rodolfo Berti
Bruno Biaobock

EBM. Aracy Hansen
Rafael Augusto Schwarz - 4º ano

Escola Alternativa
Felipe Telma Hornich - 4º ano

EBM. Denise C.Harms
Lucas Felipe Wendt - 4º ano

EBM. Sophia Schwedler
Suelyn A. Dalcamary - 5º ano

DESENHO GERAL
E.E.R. Engelberto Grossl
Maicon F. Stiegler – 4º ano

Colégio Froebel
Rebeca E. Cristofoline - 5º ano

EBM. Hercilio Malinowsky
Amanda Z. Colaço - 4º ano

EBM. Pref. Henrique Schwarz
Talita Y. H. dos Santos - 5º ano

Escola Espaço Infantil
Kenndra Weiss Becker - 5º ano

EBM Emilio Engel
Flávia Frick da Luz - 5º ano

EBM. Garibaldina Fuginaga
Adriann Rogozinki - 5º ano

Colégio Bom Jesus - São José
Helena Engler - 4º ano

EBM Pref. Antonio Treml
João Paulo de Medeiros - 3º ano

EBM. Prof. Mª F. Ziemann
João Victor Soares - 2º ano

LUIZ
G.
PORTO
UNIVILLE
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CATEGORIA REDAÇÃO
E.B.M. Aracy Hansen
Ketlyn Nogueira – 8ª série
GIBI
Colégio Univille
Luís Guilherme Porto – 2º ano

Arfsam promove
1ª feijoada

Mais um evento inédito foi promovido pela ARFSAM no mês de
outubro. Trata-se da 1ª Feijoada da ARFSAM para associados e
familiares que aconteceu no dia 12 de outubro. O evento contou
com a participação de cerca de 150 pessoas que puderam se
deliciar com a iguaria preparada pelos próprios servidores,
capitaneados por Gilnei e Renato.
No mesmo dia 12 de outubro foi realizada mais uma festa das
crianças, com muitos brinquedos, diversão e guloseimas para os
pequenos, que curtiram por toda a tarde.
Assim como a festa junina, a festa italiana, a pescaria e a Copa
SAMAE, essa foi mais uma grande festa que possibilitou a
participação de toda a família dos associados.

Revitalização
no bairro Centenário
Atuando há alguns meses no
SAMAE, o grupo de relacionamento com a comunidade
trabalha em ações para garantir a
participação da autarquia em
projetos conjuntos com a
comunidade da cidade. Assim, o
SAMAE em parceria com a
Prefeitura e empresas sãobentenses, realizou no sábado,
dia 19 de novembro, das 9 às 17
horas, a revitalização da
Associação de Moradores do
bairro Centenário. O local,

situado na Rua Dr. Hans Dieter
Schmidt, recebeu, arborização e
serviços de limpeza em geral.
Durante todo o dia, várias
atividades foram preparadas para
a comunidade, com brinquedos
para as crianças, apresentações
de dança de rua, jogos de
futebol, além de atividades na
pista de skate. Ao final do dia o
local já contava com um novo
visual, melhorando assim o
espaço de lazer da comunidade
do bairro Centenário.

SAMAE é vice no futebol
Super Máster 40 anos
Podendo jogar somente
com jogadores com idade
acima dos 40 anos, a
modalidade Super Máster dos
Jogos do SESI finalizou com a
equipe do SAMAE na segunda
colocação.

2º no bilhar
Na categoria bilhar – duplas, o
SAMAE foi novamente muito bem
representado pelos atletas
Geraldo e Edemilson que
trouxeram o 2º lugar para a
autarquia.

SAMAE doa veículos
para a Prefeitura
No mês de novembro foi
aprovada lei na Câmara de
Vereadores de São Bento do Sul
autorizando o SAMAE a realizar a
doação de diversos veículos para a
Prefeitura. A doação ocorreu,
pois desde que o SAMAE iniciou o
processo de renovação de seus
veículos, alguns deles estavam
sendo cedidos a diversas secretarias municipais. Agora com a lei,
os veículos e motos passarão a compor o patrimônio da
Prefeitura.
A relação de bens doados segue abaixo:
a
Caminhonete F-4000, 1986, placa LZT 2091:
a
Ford Pampa 1.8, 4x2, placa LZV 0251:
a
Motocicleta Honda XLR125 1998, placa LZT 9341:
a
Pick-up Strada, 1999, placa MAQ 6915:
a
Kombi 9 lugares, motor 61HP, placa MDB 8252:
a
Reboque para carga seca, placa MBN 9617:
a
Fiat Uno Mille Fire, 1.0, placa MCP 6942:
a
Motocicleta Sundown, 2009, placa MGD 7353

Bocha
Masculina
Jogando com o trio Jair, Edson e
Amarildo, o SAMAE conquistou a 3ª
colocação nas disputas do Sesiano. A
participação dos atletas nesse torneio
serviu de preparação para os jogos da
29ª Copa SAMAE.

Futebol Sete
Máster 35
Mais uma modalidade na qual a
equipe do SAMAE se destacou foi o
Futebol Sete Máster 35, obtendo o
4º lugar.
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SAMAE dá importante passo na área
de saúde e segurança no trabalho
om a constante necessidade de
oferecer condições saudáveis e
seguras de trabalho a seus
servidores, foi idealizada pelo
SAMAE a formação da 1ª CIPA de sua
história.
Iniciando os trabalhos de implantação,

C

foi realizado entre os dias 8 e 14 de
setembro o Curso de formação de
Cipeiros, ministrado pelo SESI, conforme
exigência da NR 05 do Ministério do
Trabalho. O curso, com um total de 30
horas, contou com a participação de 20
servidores, abordando os seguintes temas:
Estudos do ambiente, das condições
m
de trabalho;
m
Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho;
m
Noções sobre acidentes e doenças
do trabalho decorrentes dos riscos
existentes na empresa;
m
Noções sobre DST´s e medidas de
prevenção;
m
Noções sobre legislação trabalhista
e previdenciária, relativas a segurança e
saúde no trabalho;
m
Princípios gerais de higiene do traba-

Posse da 1ª
Comissão da CIPA
No dia 16 de setembro de 2011, foi dado
mais um passo em relação a preocupação com
a Segurança e a Saúde dos 97 servidores do
SAMAE, pois nesta data foi empossada a “Iª
Comissão da CIPA”, formada por 8 servidores,
que assumiram o compromisso de zelar pela
segurança e qualidade de vida de seus colegas.

lho e de medicina de controle de risco;
da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da
comissão;
m
Prevenção ao uso de drogas na empresa e primeiros socorros.
m
Organização

Ações práticas já foram tomadas
Entre as primeiras ações tomadas pela
CIPA, tivemos a instalação de grades de
proteção e guarda-corpo nos
decantadores de água bruta da Estação de
Tratamento de Água – ETA, garantindo
mais segurança aos operadores que
aprovaram a ideia, já que cada um tem uma
experiência para contar, sobre algum
acidente ocorrido neste local. Outra ação
já realizada foi a instalação de 5 extintores
na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
do Rio Banhados.

Visita e
participação na
SIPAT da Tecmatic
No dia 11 de outubro os membros das CIPA
estiveram prestigiando os eventos da “XII
SIPAT” da empresa Tecmatic SCM Group.
Essa troca de experiências serviu para que
os membros da CIPA conseguissem traçar as
metas para a 1ª SIPAT do SAMAE.

Realizada 1ª SIPAT
Entre os dias 05 a 09 de dezembro, foi realizada a
1ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção a
Acidentes de Trabalho, contando com palestras
importantes para todos os
servidores, sendo:
4
dia 05 - Prevenção às
SETEMBRO
drogas e alcoolismo –
Maior temperatura:
Cerene;
31º C, dia 30,
às 15h
4
d i a 0 6 - Tr â n s i t o
Menor temperatura:
(legislação, sinalização de vias, acidentes, etc) - Policia Militar;
2,2º C, dia 01,
4
dia 07 - Segurança do Trabalho e o uso dos EPI´s – Engª de
às 6h15min
Segurança do Trabalho da Prefeitura e Corsul Com. e
Índice pluviométrico
total do mês:
Representação;
125 mm
4
dia 08 - Doenças Sexualmente Transmissíveis e Higiene
Rajada máxima:
Corporal – Secretaria de Saúde;
49 Km/h - dia 05
às 12h30min
4
dia 09- Primeiros Socorros – Corpo de Bombeiros.

OUTUBRO
Maior temperatura:
27,5º C, dia 28,
às 18h15min
Menor temperatura:
9,4 º C, dia 04,
às 5h30min
Índice pluviométrico
total do mês:
161,3 mm
Rajada máxima:
59 Km/h - dia 26,
às 09h45min

NOVEMBRO
Maior temperatura:
30º C, dia 09,
às 15h30min
Menor temperatura:
8,6º C, dia 17,
às 7h15min
Índice pluviométrico
total do mês:
82,9 mm
Rajada máxima:
51 Km/h - dia 10
às 21h

