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Concurso de fotografia do Samae

A

conteceu no mês de junho, na
sede do Samae de Jaraguá do
Sul, a cerimônia de premiação
do Concurso Fotográfico do Samae
“Preservar a água é proteger a vida”.
Foram mais de 90 participantes,
destes, 18 fotógrafos entre
profissionais e amadores que
venceram o concurso. Os objetivos do
concurso foram registrar aspectos
relacionados à proteção dos
mananciais do município de Jaraguá
do Sul e despertar em crianças, jovens
e adultos a conscientização dos
cuidados com a água foram
conquistados. Ainda na solenidade
houve a exposição das fotos
vencedoras.

Vencedores do Concurso Fotográfico "Preservar a água é proteger a vida"
a) De 07 a 09 anos:
1º Lugar - Davi Schnaider Pereira
2º Lugar - Leonardo Ristow de Oliveira
3º Lugar - Henrique José Przybysz
Kruk

c) De 13 a 15 anos:
1º Lugar - Thomas André Volkmann
2º Lugar - Daniel Ristow de Oliveira
3º Lugar - Manuela Santos de
Carvalho

b) De 10 a 12 anos:
1º Lugar - Rafael Rioichi Kuboyama
2º Lugar - Maria Eduarda J. Pirmann
3º Lugar - André Borba de Oliveira

d) De 16 a 17 anos:
1º Lugar - Ana Carolina Volkmann
2º Lugar - Daniele Francine Marcelo
3º Lugar - Patrick Diego Laube

e) Amador acima de 18 anos:
1º Lugar - Fernanda C. Mattos
2º Lugar - Lucas de Souza
3º Lugar - Juceléia Giovanella
f) Profissional acima de 18 anos:
1º Lugar - Franco A. Giovanella
2º Lugar - Shéris Cristina Sartori
3º Lugar - João Paulo Bernardes da
Silva

Atendimento Online modernizado
O setor de Tecnologia de Informação
realizou mudanças na área de
atendimento online do Site do Samae
de Jaraguá do Sul. A plataforma foi
modernizada e recebeu sistema
responsivo e pode ser acessado pelos
sistemas Android e IOS.
Para quem utiliza essa ferramenta para
realizar o atendimento online, tudo
ficou mais fácil, prático e ágil. Através
do endereço
http://www.samaejs.com.br/ o
munícipe pode emitir a segunda via da
fatura, simular o valor da conta mensal,
solicitar serviços, abrir ordem de
serviços, verificar contas em aberto,
débitos e emitir certidão negativa.
Além destas opções o novo dispositivo
oferece ao usuário a opção de notificar

vazamentos de
água, esgoto e a
análise do
histórico do
consumo.
O coordenador
de Tecnologia da
Informação do
Samae, Adriano
Machado,
ressalta que
“tudo foi
pensado para
facilitar a vida do cidadão. Esta
ferramenta ficou mais prática e pode
ser acessada de telefones,
computadores e tablet´s”. O novo
sistema entrou em funcionamentono
mês de junho.
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Max Wilhelm revitalizada

E

ntre os meses de maio e
junho, o Samae realizou
a implantação da rede
coletora de esgoto na Rua Max
Wilhelm. Foram 1080 metros
de rede instalada, além da
adequação da rede pluvial.
Após a conclusão, a via
recebeu pavimentação
asfáltica e sinalização de
trânsito.
Depois da implantação da rede
coletora de esgoto na Max
Wilhelm, o Samae trabalha nas
Ruas Maximiliano
Hiendlmayer, José Stulzer,
Bertha L. Kassner, Augusto
Mielke, Guilherme Guielov,
Ney Franco, Linda Rux Mathias, Maria
Freiberger Pamplona, Martha Paul
Winter, Henrique Passold, Georg
Niemann, Servidão 352, Affonso Bartel

e Fritz Bartel, no Baependi.
O investimento total desta obra é de
aproximadamente R$ 1,1 milhão com
recursos próprios do Samae e terá
extensão de 3.080,00 metros. Ainda

nesta obra foram construídas duas
estações de recalque de esgoto.
Uma na esquina das Ruas José
Stulzer e Maximiliano Hiendlmayer
e no final da Rua Ney Franco.

Samae instala controladores de pressão

P

ara melhorar a eficiência na distribuição
de água e combater as perdas nos
sistema de abastecimento, é que o
Samae de Jaraguá do Sul instalou na última
semana cinco Moduladores Autônomos de
Válvulas Redutoras de Pressão Pegasus Plus
(VRP´s).
Os Moduladores foram montados instalados
nos bairros Nereu Ramos, João Pessoa, São
Luis, Barra do Rio Cerro e Tifa Martins e
trabalharão para controlar a pressão e o
volume de distribuição de água para atender
com qualidade o consumidor final. “Outra
importante função dos equipamentos é a
redução de perdas nos setores, o que vai
aperfeiçoar o abastecimento em períodos
onde haja maior consumo e reduzindo a
pressão em períodos onde o consumo é baixo”,
explicou Juliano Trindade de Oliveira,
Coordenador de Combate as Perdas do Samae.
O investimento aportado na instalação dos
primeiros cinco equipamentos foi de R$ 150
mil. De acordo com o Diretor Presidente do
Samae, Ademir Izidoro, mais oito
e q u i p a m e n t o s e stã o p re v i st o s c o m
investimento de aproximadamente R$ 235 mil.
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Dia do Meio Ambiente

Palestras marcaram programação

N

A atividade fez parte da programação ao Dia Mundial da Água

o mês de junho
comemorou-se no dia 05 o
Dia do Meio Ambiente. Para
marcar a data, o setor Gestão
Ambiental do Samae realizou em
parceria com a Fujama palestras com
o tema “Meio Ambiente e
Saneamento Básico”. As ações

aconteceram durante todo o mês e a
programação contou ainda com Ciclo
de Palestras para os Agricultores de
Jaraguá do Sul com os temas “Área
rural e Licenciamento Ambiental,
Cadastro Ambiental Rural e Programa
de Regularização Ambiental, Projeto
Mananciais e Propriedade Legal”, em

parceria com a Fujama, Secretaria de
Agricultura, Amvali, Comitê Itapocu,
Epagri e Samae. Também em junho
aconteceu a cerimônia de premiação
do concurso fotográfico “Preservar a
água é proteger a vida”, na sede do
Samae.

Visitas

EMASA Balneário

O diretor geral da EMASA de Balneário Camboriú, Carlos
Júlio Haacke Junior e a engenheira química e diretora
técnica Roberta Orlandi estiveram em Jaraguá do Sul para
conhecer a estrutura administrativa do Samae, a Estação de
Tratamento de Esgoto do bairro São Luís (ETE) e as Estações
de Tratamento de Água (ETA) Sul e Central. A equipe da
Emasa foi recepcionada pelo diretor-presidente do Samae
de Jaraguá do Sul, Ademir Izidoro que acompanhou visita
na obra da nova Estação de Tratamento de Água Central
que vai tratar mil litros de água por segundo.

Samae Blumenau

Representantes do Samae de Blumenau estiveram no Samae
de Jaraguá do Sul para verificar o sistema de tratamento de
água, esgoto, as ações administrativas e planejamento
estratégico. A comitiva blumenauense, liderada pelo diretor
Alexandro Fernandes foi recepcionada pelo diretor
presidente da autarquia jaraguaense, Ademir Izidoro, pela
assessora de Gestão Ana Carolina B. Silveira Figur, a assessora
Jurídica Fabíola Rocha e a coordenadora do setor Comercial
India Nara Pellis Milbratz. Na pauta, a estrutura
administrativa, controle de perdas, Proeva e a TBO.

