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Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Esporte
Bola pra frente!
Os craques do DAE
não vão mais jogar no
gramado do Centro
Ambiental. Os dribles,
as defesas e os gols
serão na quadra ao
lado do reservatório
Shopping. A inauguração
está prevista para o fim deste mês.

Parabéns
Através de uma
sugestão do Tayano
(transportes) e com o
apoio dos servidores
da DAO, em especial
do diretor Carlinhos,
desde o mês
passado o DAE está
limpando áreas
públicas e locais de manutenções
utilizando água não potável, captada no Rio
Batalha e na Quinta da Bela Olinda.
Iniciativa como essa nos enche de orgulho.

Avisos da Autarquia
Social
Esse bebezinho lindo,
risonho e esperto é o
Murilo, neto do “Bruxo”
(motorista da Construção
Civil). Há 4 meses ele é o
centro das atenções da família Pereira.
Que a felicidade sempre esteja ao seu lado!

Novos Daeanos
Da esquerda para
direita, a Adriana (RH) e
os novos servidores do
DAE, todos auxiliares de
encanador: Sidnei,
Samuel, William, Osnei e
Edison. Boa sorte a todos!

Meio Ambiente

O DAE fazendo a sua
parte
Em comemoração à X
Semana do Meio
Ambiente (1 a 5 de
junho), o DAE e o
Fórum Pró-Batalha,
aliados às questões
ambientais, realizaram
várias atividades em
diversos lugares. No Centro Ambiental, o
DAE recebeu durante a semana visitas de
alunos das escolas da
cidade e com o apoio
da Construção Civil da
autarquia instalou 50
placas com os nomes
das árvores
identificando as
espécies. No
Poupatempo, o DAE
exibiu um filme sobre tratamento de água e
na quadra ao lado do
reservatório do
Shopping o Fórum
plantou 20 mudas de
árvore, com a intenção
de formar um bosque
no futuro. Méritos ao
Ivan e a Carmen.

Charge

Saúde

Beba com moderação
Insegurança, fuga
dos problemas,
depressão. Esses são
apenas alguns
fatores que podem
levar a um vício,
muitas das vezes,
irreversível: o
alcoolismo. No início, pequenas
doses e controle da situação. Com o tempo,
dependência e muitos problemas. No DAE, a
Promoção Social acompanha de maneira
sigilosa e ética casos de servidores e
familiares que se envolvem com a bebida.
Cleide Batista, assistente social da autarquia
há 11 anos, relata que algumas dificuldades
iniciais são o servidor admitir que o vício faz
parte de sua vida, que está lhe causando
transtornos e que realmente necessita de
ajuda. “Infelizmente, acompanhei servidores
que vieram a óbito por causa da bebida”,
lastima Cleide. Para ela, o álcool não
prejudica apenas a própria pessoa que bebe,
mas também a família, os amigos e o
ambiente de trabalho. Quando dirigindo,
expõe a vida de colegas e de terceiros. Por
outro lado, Cleide afirma que o retorno do
servidor ao convívio social sem o vício é
gratificante. O DAEMURAL
(nº 02) constatou isso com
o Cecílio (Almoxarifado).
Faça um bem para o seu
organismo: troque a
bebida alcoólica pela
nossa água. Mas,
precisando de ajuda,
conte com a Promoção
Social do DAE.

Funcionário do Mês

Sou DAEano!
O "Tio" de todos
Se alguém procurar pelo
servidor Antônio da Graça
Petenuci no DAE,
dificilmente alguém saberá
informar. Agora, se
perguntarem pelo "Tio", a resposta
será imediata. Mas por que do apelido? Nem
ele mesmo sabe explicar. Dizem que é o
parentesco com o Walker, do Financeiro. Mas,
quando entrou no DAE há 30 anos, já era
conhecido assim. "As pessoas do meu bairro,
do Eldorado, só me conhecem e me chamam
pelo apelido", sorri "Tio". Discreto durante os
trajetos diários, "Tio" se manifesta apenas
quando solicitado, e, mesmo assim, com
poucas e pertinentes palavras. Sente-se feliz
por trabalhar no DAE e tem enorme prazer
pelo que faz. Dificilmente alguém o viu triste
no exercício da carreira. Nem uma
"tuberculose no joelho" detectada em 1994,
que o afastou da autarquia por um ano e por
muito pouco não custou sua aposentadoria
por invalidez, causou tristeza. "Somente as
perdas familiares e de alguns colegas de
profissão me causam sofrimento", lamenta
"Tio". Aos 54 anos, solteiro, há pouco tempo
da aposentadoria, “Tio” aproveita as folgas
para pescar em ranchos próximos a Bauru,
para saborear um churrasco e beber algumas
cervejinhas geladas. "Sinto saudades de
quando a cidade era menor e a autarquia
tinha poucos funcionários, mas tenho
esperança que o DAE vai crescer ainda mais
e proporcionar melhorias para todos", torce
"Tio". Se depender de sua dedicação e
presteza, não temos dúvida que isso irá
ocorrer.

Luto
Em 20 de maio passado o
DAE sofreu uma irreparável perda.
Aos 52 anos, nos deixou a expresidente Nilcéia de Fátima Paes
Lourenço. O profissionalismo, a
dedicação e o carinho ao DAE
ficarão marcados para sempre.
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