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SEGURANÇA NO TRABALHO
Nos locais de trabalho existem
inúmeras situações de risco possíveis
de provocar acidentes. A Segurança
no trabalho atua na prevenção de
acidentes. Cabe ao Técnico em
Segurança informar e orientar sobre
os riscos existentes. O uso de EPI Equipamentos de Proteção Individual
ajuda a evitar acidentes e doenças no
trabalho, por isto não devem deixar
de usa-lós. A segurança não depende
apenas de uma pessoa, mas de todos.
Luciano Afonso Borges
Técnico Segurança do Trabalho

ACONTECEU!

FELIZ
ANIVERSÁRIO
01 - Eduardo
03 - Gaspar
20 - Agostinho
28 - Daniel Isac

Foto tirada na SIPAT de 1996 no Campo do Atlético.
Marino, Reizinho, Caricio, Nego, Gilberto, Isaac, Lazaro Donizete
Berlinho, Nilson, Rocha, Canarinho, Pedro
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O QUE ESPERAMOS PARA 2016
þ Substituir hidrômetros velhos por
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hidrômetros novos;
Hidrometrar e garantir água de qualidade
para todos os Bairros Rurais;
Construção de mais um Reservatório;
Melhorias nas instalações;
Reforma Administrativa;
Revisão da Lei de Planos de Cargos e
Carreiras;
Realização do Concurso Público;
Reforma da lagoa da ETE;
Incentivo à ressocialização do Albergados;
Instalação da fábrica de Cloro;
Estar com todas as contas sanadas para
poder investir em melhorias;
Aumentar a receita combatendo a
inadimplência e as perdas de água;
Um ano repleto de conquistas.

No ano de 2015 tivemos momentos de
frustrações, dificuldades e tristezas, mas as
alegrias e realizações foram maiores e mais
significativas. Essas dificuldades não foram
poucas, porém trouxeram sabedoria para todos.
Um ano como o de 2015 deve ser lembrado pelo
SAAE como vitorioso, lembrado com carinho e
esperança. Vivemos um dia de cada vez,
superamos obstáculos que chegou a ser
considerado impossível de vencer, mas com o
resultado de um trabalho em equipe, onde todos
procuraram dar o seu melhor, hoje é considerado
uma lembrança de superação, por isso temos a
certeza que a luta do nosso dia-a-dia valeu a pena.
Temos que agradecer a todos os companheiros de
trabalho, parceiros e familiares que de alguma
maneira contribuíram para o sucesso do SAAE.

Desejamos que neste Natal você e sua Família
sintam mais forte ainda o significado da
palavra amor, que o final de ano traga raios de
luz que iluminem o seu caminho e transforme
o seu coração cada dia, fazendo que você viva
sempre com muita felicidade. Todo Ano Novo
é hora de renascer, de florescer, de viver de
novo. Aproveite este ano que está chegando
para realizar todos os seus sonhos!

Boas Festas!

