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SAMAE apresenta
experiências em
Campinas
or mais um ano, o
SAMAE ganhou
projeção nacional
devido às ações de
vanguarda que promove na
gestão da área de saneamento no
município. No final do mês de
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maio, foram apresentados dois
trabalhos técnicos do SAMAE na
Assembleia Nacional do Serviços
Municipais de Saneamento –
Assemae, realizada em
Campinas.
No primeiro trabalho
apresentado foi exposta a
estratégia adotada pela autarquia
para renovação de sua frota de
veículos desde o ano de 2009. A
autora e apresentadora do
trabalho foi a servidora do setor
de compras da autarquia
C l a u d e t e S t a w n y, q u e
demonstrou o efeito que foi
observado nas despesas do

SAMAE após a renovação de
frota. O projeto de renovação da
frota foi iniciado em 2009, sendo
que desde lá, houve uma redução
de quase 70% nos valores gastos
com a manutenção dos veículos.
Além da economia em
manutenção, também
diminuíram as despesas com
combustíveis, além do
tempo em que as equipes da
autarquia ficam paradas por
falta de veículo. Também o
tempo de resposta à
comunidade nas solicitações
de serviços foi agilizado,
melhorando ainda mais o
atendimento aos usuários.
No segundo trabalho foi
abordada a participação da
comunidade na formulação
dos materiais de educação e
mobilização do SAMAE. O
foco foi a realização do 6º
concurso escolar que a
autarquia promoveu em
2010, com o lançamento
inédito da categoria de
criação de gibi para os
alunos de ensino médio. O
resultado desse concurso foi
o lançamento da 4ª edição
do gibi com as “Aventuras do
Aguamem”, baseado na
história vencedora do
concurso. Assim, o SAMAE
continuou inovando ao integrar a
comunidade no processo de
elaboração de seus materiais.
Ao realizar esse tipo de ação, o
SAMAE passa a valorizar a
opinião da população, que indica
através dos trabalhos, qual é a
melhor forma de a autarquia
trabalhar e formatar seus
produtos que estarão disponíveis
para os trabalhos de educação
ambiental. O autor e
apresentador desse trabalho foi
o servidor Marco Rodrigo
Redlich.

Incentivo financeiro
para preservação do
Rio Vermelho
nze proprietários das
margens do rio
Ve r m e l h o / H u m b o l d
receberam o primeiro
Pagamento por
Serviços Ambientais –
PSA no dia 05 de junho,
Dia Mundial do Meio
Ambiente. O projeto
“Produtor de Água do
Rio Vermelho”
elaborado pela
Prefeitura de São
Bento do Sul, através
do departamento de Meio
Ambiente em parceria com o
Samae, é inédito no Estado de
Santa Catarina e visa incentivar a
preservação ambiental e
recuperação das margens do rio
Vermelho, na Área de Proteção
A m b i e n t a l
R i o
Vermelho/Humbold, contribuindo assim para a preservação do
manancial de água que abastece o
município.
Os valores
pagos aos
primeiros 11 proprietários
que fizeram a inscrição no
projeto variam de R$ 336,24,
mínimo pago
pelo
programa, até R$ 3.028,52
por propriedade por ano,
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totalizando R$ 8.646,37. O
pagamento realizado anualmente
pelo Samae poderá ter reajustes
conforme forem sendo feitas

melhorias na propriedade. As
propriedades cadastradas
passarão por avaliação todo ano
podendo melhorar a pontuação
conforme ações de preservação
e recuperação, assim como
novos proprietários poderão
aderir ao programa e passar a
receber por área preservada.
Agora uma pequena parte da
tarifa de água que todos os
usuários do sistema operado pelo
SAMAE pagam, será destinada aos
proprietários de terras por onde
passa o nosso manancial. Assim, os
mesmos poderão manter as
margens do rio preservadas,
garantindo o abastecimento atual
e futuro de São Bento do Sul.

Destaque
Nacional
Desde que teve seu início, o
programa PSA – Produtor de Água do
Rio Vermelho vem se destacando muito.
Com os primeiros pagamentos realizados em
Junho, a iniciativa de São Bento do Sul foi destacada por
deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Santa
Catarina. Na semana seguinte foi a vez de deputados federais
destacarem o projeto em Brasília.
São Bento do Sul ganhou ainda o Prêmio 5 de Junho, que foi
entregue em Curitiba, que premiou iniciativas de
sustentabilidade na administração pública.

Bairro 25 de julho ganha reservatório inédito
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rimeiro reservatório de aço
vitrificado da cidade está sendo
instalado no bairro 25 de julho,
para melhorar o sistema de
abastecimento de água, além de beneficiar
os bairros Centro, Rio Negro e Schramm.

Com capacidade de 1.400.000 litros, o
reservatório foi fabricado em Chicago, nos
Estados Unidos e já chegou ao Brasil, sendo
que a empresa vencedora da licitação,
localizada em São Paulo, já iniciou a
construção da base em alvenaria que irá
abrigar o reser-

vatório. A tecnologia de construção com
paredes circulares de aço parafusado e
vitrificado deve gerar maior qualidade à
construção, no que se refere à infiltração,
durabilidade e acabamento.
O reservatório atual do local tem a
capacidade de armazenar 120.000 litros.

Por que devemos ajudar
o nosso planeta?

SAMAE participa
de mais um projeto social
No dia 08/06, foi realizada a etapa final da 5ª edição do projeto Oratória
nas Escolas, promovido pela JCI São Bento do Sul. O SAMAE novamente
foi um dos apoiadores do projeto que visa promover melhorias na
sociedade, através de capacitação de jovens das 8ªs séries das escolas de
São Bento do Sul. Em 2011 foram 20 escolas participantes do projeto,
sendo que na final, foram 8 alunos disputando o título dessa edição do
projeto.
Após as 8 apresentações da noite, a Coordenadora do Projeto Luiza da
Silva homenageou o SAMAE, assim como os outros 2 patrocinadores
(Secretaria Municipal de Educação e Condor S/A), concedendo o título de
empresa AMIGA DO PROJETO ORATÓRIA NAS ESCOLAS. O resultado
foi divulgado logo após pela coordenadora sendo: 3º lugar, aluna Sabrina
Gomes Kuss da Escola Básica Municipal Alexandre Pfeiffer, 2º lugar, aluno
Marlon Henrique Sora da Escola Básica Municipal Newton Mendes e
vencedora que foi a aluna Maiara Aparecida Huttel da Escola Básica
Municipal Henrique Schwarz.
Finalizando a cerimônia o Presidente da JCI São
Bento do Sul – Edinilson Schmidt enfatizou a
importância do projeto que continua impactanto
positivamente a sociedade e despertando um espírito
de mudança na mente e na vida destes jovens.

Na última edição do Infosaneamento nossa reflexão saiu
com o título “você se alimentaria de insetos para ajudar o nosso
planeta?” Pois bem! Por que devemos ajudar o nosso planeta? Se
você teve a oportunidade de ler os artigos nas últimas edições
com certeza saberia responder. A verdade é que precisamos
ajudar o planeta a nos ajudar. Quem precisa de ajuda urgente
somos nós, seres humanos. Se não fizermos nossa parte talvez
nos próximos séculos o planeta não consiga nos ajudar.
O Planeta apesar de adoecer, sobreviverá. A contagem do
tempo para o Planeta (natureza) é diferente da nossa. Enquanto
o Planeta pode contabilizar os séculos ou os milênios, nós
contabilizamos os anos e talvez as décadas. Em edição passada
consideramos vantajosa a duração do tempo do ciclo do
oxigênio (dois mil anos) em relação à duração do ciclo do
carbono (apenas duzentos anos). Para a recuperação do planeta
isso tem importância sim, mas para nós (que em raríssimas
exceções conseguimos atingir cem anos de vida), que diferença
faz duzentos ou dois mil anos?
Por esse motivo precisamos, rever a forma de enfocar o
assunto, pois a maioria das pessoas não está disposta a abrir mão
de hábitos e confortos por uma melhoria tão distante.
Para que possamos sensibilizar as pessoas a mudarem seus
costumes, precisamos mostrar os benefícios que essas
mudanças podem trazer imediatamente. Para que insetos
sejam usados como alimento é preciso que sejam agradáveis ao
paladar e vantajoso economicamente. Andar a pé é bom para
saúde e bom para o bolso. Reciclar o lixo garante renda para as
famílias envolvidas com a reciclagem. Economizar e evitar o
desperdício pode significar dinheiro no bolso no final do mês. A
compostagem do material orgânico pode adubar sua horta e
contribuir para uma alimentação saudável, barata e equilibrada,
além de que, trabalhar a terra pode ser ótimo contra o stress.
É preciso mostrar que as ações são urgentes e que os efeitos
podem ser imediatos para assim mobilizarmos mais pessoas à
mudar o mundo.
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Foi realizada
homenagem, na
Câmara de Vereadores, aos garis que
trabalham todos os
dias para manter a
cidade limpa e
organizada.

Jogos do Sesi
Participando das disputas da modalidade de dominó, nos
jogos do Sesi, o SAMAE foi destaque da modalidade pois
sagrou-se campeão no naipe feminino com a dupla formada
pelas jogadoras Alexsandra Carvalho Suominski e Maria
Luiza Teles de Souza. No masculino, o SAMAE conquistou o
3º Lugar com José Alexandre Koch e Ronei Laércio Alves
Lourenço. Parabéns aos atletas.

Alegria e muita animação
em mais uma festa junina
Criada para possibilitar uma maior integração entre os associados e
familiares, a festa junina 2011 da ARFSAM aconteceu no dia 18 de junho na
sede da Associação e contou com um clima de muita alegria e descontração.
Essa foi a 3ª edição da festa, que vem crescendo a cada ano, sendo esperada
com ansiedade a cada ano que passa. Nesse ano, a festança iniciou as três horas
da tarde do sábado e contou com brinquedos especiais para as crianças, que
puderam ganhar brinquedos na pescaria, além de utilizarem a piscina de
bolinhas e a cama elástica. Na área de alimentação, a festa contou com pinhão,
pipoca, quentão, doces e cachorro quente, além do jogo das argolas para os
adultos.
Ao todo, foram mais de 130 pessoas que prestigiaram a festa que teve ainda
a tradicional fogueira, que iluminou a noite estrelada do dia 18, dando um
brilho especial para mais essa ação de integração promovida pela ARFSAM.

Torneio de truco
Há muitos anos sempre é aguardado para o mês de
junho, o torneio interno de truco do SAMAE, promovido
pela ARFSAM. Como aconteceu nos últimos anos, podem
participar do torneio todos os associados e seus
dependentes.
Em 2011 foram 9 duplas disputando o torneio, que
aconteceu no dia 25 de junho na sede da recreativa no bairro
Brasília. As disputas foram intensas, tendo início logo pela
manhã, durando até o final da tarde, quando foram
conhecidas as duplas vencedoras desse ano.
Durante o sábado, todos os participantes puderam
ainda, deliciar-se com uma feijoada preparada pela equipe
esportiva da ARFSAM. O resultado fina ficou assim:
1º Lugar: Gerson Luiz Ramos e Sidnei José Nenevê
2º Lugar: Celso e Marcelo Ciriaco Airoso
3º Lugar: Edson Luis Feil e Alírio Moraes
4º Lugar: Fridolino e Guilherme Van den Boom

Torneio de dominó aconteceu no mês de maio
Fazendo parte do calendário anual
da diretoria de esportes da Associação
Recreativa dos Funcionários do
SAMAE – ARFSAM, foi realizado no
mês de maio, mais uma edição do já

tradicional torneio de dominó.
Oito duplas participaram do
torneio desse ano, sendo sorteadas
em uma disputa de eliminatória dupla,
sendo que após uma tarde repleta de

belas disputas, foram conhecidos as
quatro melhores duplas, que levaram
para casa prêmios em dinheiro,
sendo R$ 100,00, R$ 80,00, R$ 60,00 e
R$ 40,00 respectivamente.

1ºlugar
Adriano e Gerson
Alves
2º lugar
Edson Luiz Feil e José
Alexandre Koch
3º lugar
João Luiz Nunes Jr. e
Renato José Quost
4º lugar
Elio Barbosa dos
Santos e Ivan da Silva
Pereira
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Novos veículos para a frota
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ara dar continuidade ao
processo de renovação da
frota da autarquia, buscando
manter uma idade média
reduzida dos veículos, o que gera
enormes vantagens financeiras ao
SAMAE, como visto no trabalho técnico
apresentado pela autarquia em Campinas
(matéria de capa), foram adquiridos
novas motocicletas e veículos, entregues
nesse último bimestre.
Duas novas motocicletas passaram a
fazer parte do setor de leitura do SAMAE
para agilizar, facilitar e dar mais segurança
aos trabalhos.
Um novo Bongo cabine dupla foi
incorporado à frota do SAMAE para as
rotinas de manutenções no setor de
esgotamento sanitário.
E, para efetivamente renovar a frota,
duas motos deixaram de ser utilizadas
assim como uma pick up.

O açúcar mascavo e o mel são adoçantes
naturais e, se usados moderadamente, não
comprometem a saúde. O açúcar refinado é
muito prejudicial a saúde, pois a verdadeira
cor do açúcar é escura, mas o processamento
de clareamento utiliza algumas substâncias
que o tornam nocivo à nossa saúde.
O uso diário do açúcar refinado pode
desenvolver enxaqueca e, posteriormente,
favorecer o aparecimento de diabetes.
Aconselhamos evitar o
uso do açúcar refinado nas
preparações alimentícias,
consumindo mais mel e
açúcar mascavo.

Cultura Organizacional

Locais para disputa
da Copa SAMAE
são definidos
(continuação)

O gerenciamento de talentos tem procurado evoluir para enfrentar os desafios impostos
pelas mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Para tanto profissionais vem buscando
inovações radicais e de incremento, tais como gestão flexibilizada e de competência. Sistema
de reconhecimento e remuneração. Avaliação de desempenho. Certificação de
competências e aprendizagem e desenvolvimento.
O sucesso dessas inovações impõe o alinhamento dos programas de gerenciamentos de
pessoas à estratégia. É fundamental que a cultura da empresa seja aberta à introdução das
novas práticas.
A cultura, quando gerenciada, pode contribuir para o sucesso da organização. Entretanto,
o agente de mudanças encontrará certamente resistências às transformações necessárias.
O conceito de cultura organizacional foi elaborado a partir da antropologia. Sua
abordagem permite identificar as diferenças entre cultura de povos, tribos e grupamentos
humanos. A cultura é constituída de ferramentas, implementos, utensílios, vestimentas, etc.
Nos últimos anos os conceitos de cultura organizacional foram influenciados pela
sociologia, história e pela psicologia, que, alem de contribuir para um maior entendimento do
fenômeno cultura permite melhor visualizá-la.
A cultura de uma organização compreende a interação de fatores tangíveis e intangíveis.
O primeiro abrange a arquitetura dos prédios, tecnologias, estilo de vestuário, o visual de
seus setores e unidades, além dos próprios artefatos, produtos e serviços criados pela empresa.
O segundo estão nos seus símbolos, marcas, costumes, crenças, regras que constituem na
forma de modelos mentais, afeição e o modo de encarar, interpretar e adaptar-se ao mundo.

Rápidas
No dia 30 de junho, o SAMAE recebeu
comitiva da cidade de Antonina no Paraná,
que estiveram na cidade para conhecer a
estação de tratamento compacta do
loteamento Wilfredo Weihermann;
Participaram de treinamento sobre
coleta e preservação de amostras de
água e esgoto, na cidade de Franca, em
São Paulo, os servidores Arnaldo
Antonio Linzmeyer, Edite dos Santos e
Joseli Ap. Rodrigues Martins;

Açúcar:
como ingerir?

É intensa a movimentação para preparação
da 29ª Copa SAMAE que acontecerá em São
Bento do Sul entre os dias 28 e 30 de outubro
de 2011 e deverá reunir mais de 700
participantes na disputa de diversas
modalidades.
No último bimestre foram definidos os
locais das competições:
Abertura e jogos de Futebol de Salão:
Ginásio Annes Gualberto;
Jogos de mesa, vôlei, bolão
e bocha feminina:
Recreativa da Condor – ARCO;
Bocha Masculina:
Sociedade Desportiva Guarani;
Jantar dançante e almoço
de encerramento:
Sociedade Bandeirantes.

29ªCOPA
SAMAE
São Bento do Sul-SC
De 28 a 30 de outubro de 2011

A servidora Zaira Zipperer Schroeder
participou de curso sobre controle de
qualidade ISSO 17025 em Campinas, no mês
de maio;
Procedimentos orçamentários específicos,
foi o tema do curso que teve a participação do
contador do SAMAE – Marcos Gertler;
A servidora Marli Alves Carvalho de
Lacerda participou de treinamento sobre boas
maneiras na manipulação de alimentos, para
atuar no envase de água;

MAIO
Maior temperatura:
24,3º C, dia 06,
às 14h45min
Menor temperatura:
0,4º C, dia 30,
às 7h15min
Índice pluviométrico
total do mês:
20,8 mm
Rajada máxima:
40 Km/h - dia 02
às 13h

JUNHO
Maior temperatura:
22,9º C, dia 20,
às 16h
Menor temperatura:
-2,8 º C, dia 28,
às 6h15min
Índice pluviométrico
total do mês:
106,7 mm
Rajada máxima:
57 Km/h - dia 07
às 16h45min

