
O SAAE Manhuaçu instalou na 
última quarta-feira, dia 21, o novo 
reservatório de água no distrito de 
Dom Corrêa.O antigo reservatório 
havia sido retirado por conta do seu 
tempo de uso (em torno de 30 
anos), por questões de segurança e 
pelo desperdício de água tratada, 
devido a sua deterioração.  
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SAAE instala novo 
reservatório em Dom 
Corrêa

O SAAE Manhuaçu está trabalhando 
em uma revitalização na elevatória de 
água tratada no Bairro Petrina. A obra 
que já havia começado há alguns dias, 
segue em ritmo cauteloso para que 
não comprometa os bairros que são 
abastecidos pela casa de bomba.
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SAAE revitaliza 
elevatória de água 
tratada no Bairro 

Ponto de atendimento
do SAAE é inaugurado
na sede da Prefeitura
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O SAAE Manhuaçu 
realizou nesta semana, 
a troca das bombas no 
distrito de Vila Nova, 
Manhuaçu.
  

SAAE realiza troca
de bombas em
Vila Nova
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Depois de investir em obras e 
melhorias, após a mudança de 
cobrança na tarifa no ano de 2018, 
o SAAE esclarece aos consumidores 
o reajuste tarifário que será 
aplicado neste ano. O índice 
aplicado é de 16%. A grande 
parcela da população se encaixa na 
faixa residencial, onde os valores 
são mais baixos.

SAAE esclarece revisão
de tarifa de água 
em Manhuaçu
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Informativo
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O SAAE Manhuaçu começou hoje, 26 de Agosto, as obras de construção da rede de água 
na MG-111, sentido Simonésia até o Córrego Feijoal.O trecho foi atualmente decretado 
com parte do município, do Km 74,8 ao Km 79,8, com extensão de 5 km (cinco 
quilômetros), após conquista do Deputado Estadual, João Magalhães.
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Prefeita Cici Magalhães comparece ao 
início das obras de rede de 

abastecimento de água na MG-111

clique aqui!

Foi inaugurado hoje, 09/07, o 
ponto de atendimento do SAAE, 
localizado dentro da sede da 
Prefeitura de Manhuaçu. 

SAAE realiza entrega 
materiais para fossas 

sépticas no Córrego do
Manhuaçuzinho em 

parceria com a Prefeitura 

Na última quinta-feira, 13/06, o 
SAAE esteve presente no Córrego 

do Manhuaçuzinho para a entrega dos materiais destinados à implantação 
de fossas sépticas na zona rural. Os materiais foram entregues às famílias 
que residem no local.

Apresentado projeto
de Esgotamento
Sanitário de Sacramento

No ultimo dia 26/07, o SAAE 
esteve presente no distrito 
de Sacramento, para a 
apresentação do projeto de 
Esgotamento Sanitário, junto 
ao CISAB.
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http://www.saaemanhuacu.com.br/

Nossos Canais Ociais

https://www.facebook.com/saaemanhuacuoficial/
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