Eles sempre estão por
perto na hora que mais
precisamos. Educados,
inteligentes e
dispostos, os nossos
legionários trabalham
no DAE por um período
de até 2 anos. Muitos
pretendem ingressar na
autarquia através de concurso público.

Sou voluntário

O bem que o
esporte
proporciona

Avisos da Autarquia
Social
Basta olhar esse lindo
garotão para saber que ele é
filho do nosso motorista
Alex Zorzi e da mamãe
pedagoga Maria Rosa. Com
quase 10 meses, Arthur
adora bater palminhas, brincar com a
família e bagunçar pela casa. Muitas alegrias e
saúde pela frente.

Entra e sai
Juarez Gomes, vigia,
começou a trabalhar no
período noturno da sede em
junho. Por
outro
lado, depois de 18 anos de
serviços prestados ao DAE, o
ex-controlador da R-5, Carlos
Alberto Menezes, curtirá a
merecida aposentadoria.

Campanha do Agasalho
A Promoção Social
uru !
arrecadou através da
Aquece Ba
“Corrente do Bem”
da
Colaborem, toda aju
(compra de cobertores)
será bem vinda !
para a Campanha do
Agasalho 2009 a
importância de R$
703,60, que foi depositada na CEF,
conforme orientação da SEBES. Os servidores do
DAE também doaram 630 peças de agasalhos e
roupas, já encaminhadas a mesma Secretaria.

Campanha

o 2009
do Agasalh

Expediente

Segurança do Trabalho

Como você aproveita suas
horas de folga? Viaja? Vai
ao cinema? Passeia com a
família ou amigos? Alguns
dedicam seu tempo livre
em favor da coletividade e do
interesse social. É o caso do encanadormotociclista do DAE, Dario Vatam. Há quatro
anos, ele é educador voluntário de futebol
para crianças de vários bairros de Bauru,
como o Pq. Santa Edwirges, Jd. TV, Pq.
Roosevelt, Bauru 2000, José Regino, Pq.
Viaduto, Bauru XVI, entre outros. Todos os
sábados, das 8h30 às 12h30, desenvolve as
atividades no Estádio "Milagrão". Além dos
treinos, os atletas participam de
campeonatos no SESC, da Copa Big Boys e
da Liga de Futsal local. Os encontros são
divulgados boca a boca e muitos materiais
são recebidos através de doações. A
alimentação e o transporte são custeados por
ele próprio. Durante esse tempo, mais de
400 esportistas passaram por suas mãos.
Que os futuros craques tenham essa digna
atitude no decorrer da vida.

Charge
Faça chuva,
faça sol,
os problemas surgem...
e o DAE resolve.

CIPA já é realidade
No mês passado foram
empossados os membros da
CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) do
DAE. A presidente é a Michelle
Tamarozzi (Técnica). Entre os
vários objetivos
dos membros desta
gestão estão o
desenvolvimento de uma
política de segurança
para a diminuição dos
acidentes e a
conscientização dos servidores pela
utilização correta dos EPIs, que estão sendo
disponibilizados desde
maio pela Segurança do
Trabalho (Sandro e
Gilmar) para as
execuções dos serviços
envolvendo à autarquia.

Parabéns
Foi criado recentemente no
site da 94 FM o "Radar 94".
Lá, são postadas
diariamente reclamações
dos bauruenses sobre os
serviços executados pelos
órgãos municipais da
cidade. Graças ao empenho e à
dedicação dos servidores
da Manutenção e da
Técnica o DAE lidera com
folga as soluções dos
problemas, resolvendo
todos em aproximadamente 24 horas.

Funcionário do Mês

Sou DAEano!
Ele nos poupa o tempo
A seriedade e a
responsabilidade são
características marcantes
do supervisor do DAE no
Poupatempo, Alex Eduardo
Brasil Castor, 35 anos, o
"Alequinho do DAE". Antes
de se transferir para lá,
Alex passou por diversas seções
(leitura, receita e ligações) e, ao se identificar
com o "Programa Poupatempo", foi escolhido pela
Diretoria Financeira para esse desafio, que
perdura há 3 anos. O serviço de atendimento ao
público da autarquia até então criticado passou a
ser elogiado. Para Alex, trabalhar no Poupatempo
é uma experiência única pela qualidade, atenção
e disponibilidade nos atendimentos. Mas a tarefa
não é fácil. O Posto do DAE atende todos os
serviços relacionados à autarquia, com uma
média diária de 300 atendimentos. O segredo do
sucesso, segundo Alequinho, está na manutenção
da motivação da equipe, possibilitando a
abertura, a liberdade de opinião e as confiança e
credibilidade em cada um dos 12 servidores que
trabalham com ele. As divergências de
comportamentos das pessoas que procuram o
Poupatempo são verificadas a cada dia.
"Ameaças de agressões contra servidores
daeanos foram verificadas", conta Alex. Para
evitar problemas maiores, Alex se vale de sua
postura peculiar, se colocando na "posição" do
reclamante e fazendo com que ele entenda que o
problema tem solução e que ele está lá para
resolvê-lo. Nas horas de folga, o corinthiano Alex
não dispensa os cuidados com a chácara, ao lado
da família e amigos, sempre regados de um belo
churrasco e de cervejinhas geladas. Nesses 13
anos de DAE, Alex entende que a autarquia é
uma grande empresa, onde fincou suas raízes e
admira cada servidor e peças existentes dentro
do DAE. Para ele, a integração de tudo e de todos
é peça-chave para a melhoria da autarquia. O
DAE e o Poupatempo reconhecem o seu esforço.
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O nosso futuro

Você sabia?

Que a Rosi, da Alimentação, foi
jogadora de Basquete durante sua
adolescência em Catanduva/SP. Era
ala-direita do Higienópolis e diz a
lenda que era do nível da Hortência.
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