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SAMAE comemora 45 anos de criação
mês de agosto de 2011 teve um
significado todo especial para o
Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto – SAMAE, que completou no
dia 17, quarenta e cinco anos de criação.
Era o ano de 1966, quando o então prefeito,
Otair Becker, promulgava a lei nº 41, que criou
uma autarquia municipal que seria responsável
pela captação, tratamento e distribuição de água,
além da coleta e tratamento de esgoto.
A criação dessa lei teve o apoio decisivo
do engenheiro sanitarista – Werner Eugênio
Zulauf, que hoje empresta seu nome à ETA do
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SAMAE, localizada no parque 23 de setembro
no centro da cidade. Zulauf era engenheiro da
fundação SESP, hoje Funasa, que ofereceu
todo o apoio necessário para que o SAMAE
passasse a existir.
Com recursos financiados do BID, Banco
Interamericano de Desenvolvimento,
inciaram-se as obras de implantação da
captação de água do Rio Negrinho, no bairro
Brasília, sendo assentados cerca de 3
quilômetros de tubulações para levar a água
até a Estação de Tratamento.
No dia 8 de novembro de 1970 entrou em

operação o sistema de tratamento de água da
cidade. Desde lá, muitos foram os projetos, as
ampliações, as melhorias e os desafios
enfrentados pelos mais de 450 servidores que
já passaram pelo SAMAE, para trazer a
autarquia até o ano de 2011, completando
seus 45 anos, atendendo praticamente 100%
da população com água tratada.
Novos desafios apareceram e agora o
esgotamento sanitário é o foco da autarquia,
já que o SAMAE trabalha fortemente para
elevar os índices de cobertura do sistema que
hoje atende 16% da população.

Jantar e homenagens
marcaram a data
Para marcar as comemorações dos 45 anos do SAMAE,
foram programadas diversas atividades, sendo uma delas a
realização de um jantar comemorativo, ocorrido no dia 19 de
agosto.
Durante o evento foram realizadas diversas homenagens,
sendo a primeira para o ex-prefeito e ex-senador da República,
senhor Otair Becker, que em seu discurso emocionado,
relembrou das várias pessoas envolvidas no processo de criação
do SAMAE.
Também foram homenageados os servidores mais antigos do
SAMAE, sendo que estiveram presentes no evento, os servidores
nº 9 – Náldio Harmel e nº 10 – Juvenal Machado de Paula. A
primeira servidora – Dilma Magali Quint, não pode se fazer
presente, mas Náldio discursou relembrando que na inauguração
do SAMAE, a equipe era formada por apenas 5 servidores e que a
população inicialmente era contra a instalação da água tratada, já
que todos tinham poços. Lembrou também das inúmeras
dificuldades enfrentadas nos primeiros anos.
O engenheiro Milton Tadashi Shiratori, representou os exadministradores do SAMAE, sendo que os ex-presidentes
também foram lembrados e homenageados. Milton enfatizou a
parceria que o SAMAE sempre teve com a Funasa, como
acontece até os dias atuais, já que a obra do sistema de esgoto
sanitário do bairro Serra Alta, tem recursos do governo federal
aplicados através da Funasa.
Também discursaram o deputado estadual Silvio Dreveck,
prefeito de São Bento do Sul no ano de 1997, quando o SAMAE
foi municipalizado, além do atual prefeito Magno Bollmann e do
presidente do SAMAE – Geraldo Weihermann.
O auge da cerimônia foi quando os servidores com mais de 20
anos de SAMAE receberam justas homenagens pelos relevantes
serviços prestados para a autarquia, com destaque aos
servidores Olegário Sluminski e Jonas Alves, com 32 e 26 anos,
respectivamente.
E as comemorações alusivas aos 45 anos do SAMAE
continuarão até o ano de 2012, com diferentes ações.

Inaugurada 1ª ETE
compacta da cidade
o dia 8 de julho foi
inaugurada a estação
compacta de tratamento
de esgoto no bairro Lençol.
A nova obra de pronto irá atender
77 famílias, podendo ainda ser
ampliada. Na obra o Samae investiu
aproximadamente R$ 118 mil. A

N

capacidade é de tratar em torno de
38 metros cúbicos de litros por dia.
A ETE atenderá as residências do
loteamento Wilfredo Weihermann
e chega para aumentar o índice de
atendimento de esgoto do SAMAE,
além de contribuir para a saúde do
bairro e da cidade.

Lançado 6º concurso escolar
Foi lançado no dia 15 de agosto,
fazendo parte das comemorações
dos 45 anos do SAMAE, a 6ª edição
do Concurso Escolar do SAMAE.
Dividido em quatro modalidades o
regulamento possibilita a
participação de estudantes do 1º
Modalidade 1 (1º ao 5ºano)
Desenho livre, tema: reciclagem.
Modalidade 2 (6º ao 9º ano)
Redação, tema: reciclagem.
Modalidade 3 (ensino médio)
Criação de história em quadrinhos,
tema: reciclagem.
Modalidade 4 (universitário)
Trabalho técnico sobre
os 45 anos do SAMAE.

ano até universitários residentes
em São Bento do Sul.
Os temas envolvem a
reciclagem e também a história do
SAMAE, com a criação de
desenhos, redação, história em
quadrinho e trabalho técnico.
Podem participar alunos de todas as
escolas de São Bento do Sul. Para a
modalidade de nível universitário, é
válida a participação dos estudantes
são-bentenses matriculados em
instituição localizada em outros
municípios, desde que comprovada
sua residência em São Bento do Sul.
A premiação acontecerá no dia 18
de setembro, às 9h30, no Parque
Horto Florestal do SAMAE.

Eleição da 1ª CIPA
O dia 17 de agosto entrou para a história do SAMAE, não somente pela
passagem do aniversário de 45 anos desta autarquia, mas também pela
eleição dos membros para compor a primeira Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho – CIPA 2011/2012. Tivemos cinco
colegas que colocaram seus nomes à disposição para votação. Dos 96
servidores aptos para votar, 18
não compareceram por motivos
diversos, 78 votaram
proporcionando o seguinte
resultado: 33 votos para Paulo
Cesar Ferreira, 20 para Ivana
Aparecida Pereira, 10 para Rui
Schiessl, 07 para Fabiano Vieira
Kindermann e 06 para Libino
Antônio de Lima.
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45 anos de luta
No último dia 17 de agosto, o SAMAE completou 45
anos. É difícil imaginar todos os desafios que o SAMAE já
superou nesses anos, mas mais difícil ainda é imaginar
que até então a cidade sobrevivia sem um serviço de
abastecimento de água. Cada família com seu poço
freático, sua bomba ou roldana. A água muitas vezes sem
qualidade, contaminada pelas fossas e sumidouros.
Além da escassez de recursos, os primeiros anos
foram difíceis pois é próprio do ser humano ter
dificuldades em aceitar mudanças, demorando a aceitar
e aderir aos novos serviços. Ainda hoje existem aqueles
que preferem a água de poço em relação à água tratada.
Se hoje temos o serviço de distribuição de água
consolidado, com certeza não foi sem sacrifícios.
A consolidação dos serviços de água não pode ser
motivo de comodismo e estagnação porque os desafios
atuais são tão grandes e difíceis quanto foram os
primeiros. Os serviços de esgoto estão ainda com muitos
trabalhos a serem feitos e os resíduos sólidos vem aí,
com suas peculiaridades, dificuldades e necessidades de
melhorias.
A tecnologia tem contribuído muito para a melhoria
nos serviços, mas muita coisa ainda precisa melhorar
para que os serviços sejam duráveis e não necessitem ser
refeitos poucas décadas depois. As legislações também
têm contribuído com as melhorias, havendo maior
controle no uso dos recursos destinados ao saneamento,
bem como exigindo qualidade nos serviços.
Os primeiros 45 anos foram de dificuldades, lutas,
conquistas e muito aprendizado. Falando em
aprendizado nunca podemos esquecer a contribuição
dada pela Fundação SESP. Fundada em 1942, sob a
denominação de “Serviço Especial de Saúde Pública SESP”, alterada para Fundação de Saúde Pública – FSESP
em 1969, posteriormente alterado para “Fundação
Nacional da Saúde”FNS e hoje conhecido como Funasa.
Essa fundação foi responsável pela implantação e
gerenciamento de muitos sistemas de água que deram
certo, em municípios pequenos, sem estrutura para
bancar seus serviços por conta própria. O SAMAE de
São Bento do Sul deve muito do seu sucesso à
verdadeira escola de gerenciamento público que foi a
Fundação SESP. Também não podemos esquecer que
um grande nome da Fundação foi o Eng. Sanitarista
Werner Eugênio Zulauf, são-bentense coordenador
regional da Fundação SESP justamente na época de
criação do SAMAE de São Bento do Sul. O SAMAE de
São Bento do Sul não pode esquecer que tem em seu
DNA a herança de um grande Sanitarista filho de São
Bento e que, por isso, o serviço prestado precisa ser
espelhado na grandeza de seus fundadores.
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SAMAE trabalha no gerenciamento
dos resíduos sólidos da cidade
o ano de 2011, o SAMAE passou
também a gerenciar parte do
sistema de resíduos sólidos da
cidade. Agora, uma equipe mista,
composta por servidores do SAMAE e da
Prefeitura, atuam no SAMAE, com foco
principal na coleta de dados para realização
de um diagnóstico da situação dos resíduos
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em São Bento do Sul, além de diversos
trabalhos na área de reciclagem e educação.
Com o tema meio ambiente e reciclagem,
mais de 1.000 alunos, participaram de
palestras realizadas. Além das palestras, mais
de 80 estudantes realizaram visitas guiadas no
aterro sanitário do município no último
bimestre.

DIAS DA COLETA SELETIVA
POR BAIRRO:
2ª
Rio Vermelho Estação e Povoado,
a Centro e bairro Brasília.
r
i
e
f

Bohemerwald, Cruzeiro, Oxford,
3ª
a Alpino, Lençol, Colonial
feir (até a Rua Castelo Branco)
Mato Preto, Bela Aliança,
4ª
a
r
Centenário, Progresso
i
fe
Colonial 25 de Julho
5ª
a
feir e Schramm
6ª
a Serra Alta
feir

Audiência sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos
No dia 30 de agosto foi realizada a
primeira Audiência Pública para tratar da
questão dos resíduos sólidos produzidos no
município. A explanação da pesquisa de
campo realizada pela equipe responsável
pelo setor aconteceu na Câmara de
Vereadores. No local foi apresentado o

diagnóstico do lixo gerado em São Bento do
Sul. Desde a captação do lixo nas residências,
até o despejo no aterro. Também foram
obtidos dados da coleta seletiva, catadores
autônomos e lixo industrial.
De acordo com o levantamento, se
considerado o peso do lixo, 28% do que é

Primeira edição do
Torneio de General
No dia 27 de agosto
aconteceu pela primeira vez na
história do SAMAE e da
ARFSAM, a realização de um
torneio de general. E como
primeira edição, o evento foi
muito bem visto pelos
associados da ARFSAM.
O torneio foi disputado de
forma individual e a premiação
seguiu o padrão da Associação,
sendo concedidos prêmios em
dinheiro para os 4 primeiros
colocados, sendo R$ 50,00 para
o campeão, R$ 40,00 para o 2º
lugar, R$ 30,00 para o 3º lugar e
R$ 20,00 para o 4º lugar.
Após diversas partidas
foram conhecidos os
ganhadores que foram:
1º Lugar: Ednilson M. Spolete
2º Lugar: Paulo César Ferreira
3º Lugar: Elio B.dos Santos
4º Lugar: Renato José Quost

mandado para o aterro é material reciclável,
44% é matéria orgânica e 29% é rejeito.
Porém a pesquisa também foi realizada
observando o volume, sendo 46% reciclável,
32% matéria orgânica e 23% outros. Todos os
dados da pesquisa estão disponíveis no site do
SAMAE, www.samaesbs.sc.gov.br.

Torneio de Sinuca
premia os melhores
No dia 13 de agosto foi organizado pela equipe de esportes
da ARFSAM, mais um torneio de sinuca, integrando o calendário
anual de eventos esportivos da associação. Contando com a
participação de 14 associados em disputas individuais, o torneio transcorreu
tranquilamente, em meio ao clima de alegria e descontração dos
participantes.
Após 30 partidas disputadas
foram conhecidos os vencedores
que foram:
1º Lugar: Geraldo Pokrywiecki
2º Lugar: Amarildo Chaves
3º Lugar: Gerson Luis Ramos
4º Lugar: Alexandre Alves

Palestra para alunos
Foi realizada palestra no
dia 1º de setembro no Colégio
Froebel para a turma de 1º ano
do Ensino Fundamental. O
tema foi o tratamento da água
e o controle de qualidade. A
palestra contou ainda com a
participação do Aguamem,
que entregou materiais
educativos para os alunos.
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29ªCOPA
SAMAE
São Bento do Sul-SC
De 28 a 30 de outubro de 2011

Copa SAMAE volta
a São Bento do Sul após 12 anos

S

ão Bento do Sul sediará a 29ª edição
da Copa SAMAE em outubro de
2011. Serão cerca de 700 atletas
disputando diversas modalidades em
três dias de disputas. Essa é a quarta vez que a
cidade sedia o evento, tendo promovido a
copa em 1985, 1992 e 1999.
Até o ano de 1985, esta copa era denominada

SAMAE em dados

Copa Samae de Futebol de Salão, por ser esta a
única modalidade praticada. A partir de 1986,
foram incluídas as modalidade de bocha
masculina, bolão, canastra e truco, podendo delas
participar além dos servidores, também seus
cônjuges e filhos. Nos anos seguintes, foram sendo
incluídas as modalidades de vôlei misto, xadrez,
tênis de mesa, sinuca, dominó e bocha feminina.

Cidades participantes da edição 2011
Antonina
Joinville
SBS
Rio Negrinho
São Fco
Jaraguá do Sul
do Sul
Pomerode
Itajaí
Timbó
Blumenau
Joaçaba
Gaspar
Brusque
Campos Novos

23

de água:
Nº de ligações ativas
22.989
de esgoto:
Nº de ligações ativas

8
9
5
0
água tratada em

3.783
Volume de
m³
agosto/11: 420.865,76
osto/11:
Valor faturado em ag
R$ 908.736,93
s: 98
Número de servidore

3
8
56

Modalidades
em disputa e
atuais cidades
campeãs
Bocha Feminino - Blumenau
Bocha Masculino - Blumenau
Bolão 23 - Timbó
Canastra - Brusque
Dominó - Gaspar
Sinuca - Blumenau
Futebol de Salão - SBento do Sul
Tênis de Mesa - Blumenau
Truco - Blumenau
Voleibol -Joinville
Xadrez -Joinville
Campeão Geral -Blumenau

Modalidades
extras

Orleans
São Ludgero
Urussanga
Içara

Cidades sedes
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Jaraguá do Sul
São Francisco do Sul
São Bento do Sul
Joaçaba
Curitiba
Rio Negrinho
Brusque
Ibiporã
Jaraguá do Sul
São Bento do Sul
Brusque
Pomerode
Gaspar
São Francisco do Sul
São Ludgero
Joaçaba
São Bento do Sul
Brusque
Gaspar
Campos Novos
Blumenau
São Francisco do Sul
Rio Negrinho
Blumenau
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Itajaí
Joinville
São Bento do Sul

E assim surgiu São Bento do Sul...
No século passado, a Cia.
Colonizadora com sede em
Hamburgo, mesmo não mais
possuindo terras na região da,
então, Colônia Dona Francisca
(hoje Joinville), continuava a
embarcar colonos para a região.
O número de alojados no
rancho da Companhia, no Brasil,
aumentava sem que houvesse terras para eles. Em 1873, um
pequeno grupo de homens subiu a Serra Geral a pé em direção ao
planalto, com mantimentos e ferramentas no lombo de mulas. Após
dois dias de caminhada, chegaram às margens do Riacho São Bento.
Ali construíram o primeiro rancho e de lá partiram para abrir os
primeiros caminhos na mata, sempre ao longo do riacho São Bento.
JULHO
Maior temperatura:
26º C, dia 16,
às 15h15min
Menor temperatura:
-1,5º C, dia 8,
às 7h15min
Índice pluviométrico
total do mês:
178,6 mm
Rajada máxima:
40 Km/h - dia 16
às 13h15min

AGOSTO
Maior temperatura:
28º C, dia 7,
às 16h
Menor temperatura:
-1,4 º C, dia 5,
às 6h30min
Índice pluviométrico
total do mês:
212,2 mm
Rajada máxima:
61 Km/h - dia 2,
às 12h45min

"A maior vitória
na competição é
derivada da
satisfação interna
de saber que você
fez o seu melhor e
que você obteve o
máximo daquilo
que você deu."
(Howard Cosell)

A cada ano, a cidade sede
pode incluir modalidades
extras na disputa da Copa. Em
2011, São Bento do Sul terá
duas modalidades extras sendo
disputadas. A primeira é o
Paintball que será disputado no
parque 23 de setembro e a
segunda será o Pôquer, que
acontecerá no mesmo local dos
jogos de mesa. A inscrição para
essas modalidades ocorrerá no
dia 28 de outubro e as mesmas
não somam pontuação na
classificação final da copa.

