Social
Esse garotão troca o
dia pela noite, é bravo, mas
foi o “prêmio de Deus” ao
casal Ricardo
(Almoxarifado) e Erica.
Campeão desde a barriga
da mamãe, o corinthiano
Vinicius, com um mês de vida, é a
alegria que faltava na casa dos Viacek de
Angelo. Parabéns aos papais e saúde ao Vini.

Aposentadoria
Desde 03 de agosto
passado, o motorista e exdiretor da DAO, Luiz
Fernando de Jesus Jardim,
está se dedicando
exclusivamente a outros
passageiros: a esposa
Magali, com quem é casado
há 30 anos, e aos seis
netos. Muita pescaria e
momentos agradáveis com
a família. Você merece!

Centro Ambiental
Parabéns!
É festa no Centro de
Educação Ambiental do
DAE, localizado em uma
área ao lado da Captação
do Rio Batalha. No dia 19,
ele completará 5 anos de
serviços voltados ao Meio
Ambiente. Para comemorar essa
data, o Ivan e a Carmen (Fórum Pró-Batalha)
estão convidando todos os servidores para
conhecerem os 217m2 do Centro e plantarem
uma muda de árvore no “Bosque do Servidor”.
Que tal no domingo (20),
durante a Caminhada da
Primavera organizada pela
Associação?
Mais informações com
ambos no Fórum ou pelo
telefone 3227-1522.
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Lado B

"Super Dani"

Tudo por R$ 1,00

Há 14 anos, Daniela Graziela
Rodrigues de Arruda é uma
das atendentes do
consultório dentário da
autarquia. Ela trabalha de
segunda a sexta, das 7h30
às 16h30. Durante esse
período, estão em sua casa
o marido Alexandre e os
filhos Lucas (15), Ana Lívia
(8) e Ana Laura (5). Às 17
horas, ela não retorna à
residência. Dani assume até as
23h30 a tesouraria de um supermercado da
cidade, onde trabalha faz 3 anos. Aos sábados e
domingos, a jornada é de 12 horas. Os filhos
compreendem o esforço da mãe e aproveitam
os momentos em que estão juntos. “Dedico-me
100% para os meus tesouros nos horários de
folga”, ressalta Dani. Exemplo de esforço, o
DAEMURAL reconhece esse triplo empenho.

Parece brincadeira, mas
é esse o valor descontado
mensalmente nos holleriths
dos servidores pelas
refeições fornecidas pela
autarquia. A responsável
pela nossa alimentação é a
nutricionista Rosi, que nos
conta a rotina da cozinha daeana:

Esporte
Seleção em campo
O time de futebol do DAE,
sob a coordenação do
Arlindo (Construção Civil),
está se preparando com
afinco para fazer bonito e
brigar pelo título da Copa
Servidor, torneio
organizado pela Semel
(Secretaria de Esportes e
Lazer) e que contará com
outras 8 equipes. Os
jogos serão realizados
aos sábados. Torcida não vai faltar.

- Início a partir das 5h30 e término às 19h;
- Higienização pessoal, local e alimentar;
- Fiscalizar a qualidade e estocagem dos
gêneros alimentícios comprados;
- Controlar o número de refeições servidas para
evitar o desperdício;
- Elaborar dietas direcionadas aos servidores
com diabetes, obesidade e hipertensão, entre
outros;
- Preparar, distribuir e transportar as refeições
com segurança e higiene.
A cozinha do DAE serve de segunda-feira à
sexta-feira aproximadamente 320 cafés da
manhã, em torno de 310 almoços em bandeja
(na sede e no Centro de Manutenção) e 220
marmitex. No jantar, são elaborados 30
marmitex e 8 lanches.
Um dos pratos mais solicitados é a
feijoada, e o peixe, apesar do grande valor
nutricional em ômega 3 (que é um tipo de
gordura benéfica que ajuda no desenvolvimento
cerebral e na regeneração das células
nervosas), tem pouca aceitação.

Charge

Funcionário do Mês

Sou DAEano!
Simpatia pura
A troca dos pneus no carro do
Adriano (Administrativo), há 28
anos, no antigo Supermercado
Morita, na Avenida Nações
Unidas, foi a porta de entrada no
DAE para o motorista do
Almoxarifado, Cosmo Franco. Era
um Cosmo diferente. Bagunceiro
e fã da noite, adorava uma
confusão, principalmente se
fosse durante uma partida de
futebol em que atuava como
árbitro ou bandeirinha. “Jogador não folgava
comigo”, esbraveja Cosmo, no alto de seu 1,84m.
Mas confessa: “Já passei sufoco em campo, fui
ameaçado de morte e tive em certa ocasião que
deixar o estádio com reforço policial”. Hoje, aos 56
anos, casado com a Maria Cecília há 10 anos, pai
de 4 filhos, entre eles, o xodó e futuro craque,
Pedro Lucas, de 8 anos, Cosmo adora reviver o
tempo trabalhado na autarquia durante o período
noturno. Histórias não faltam. Dava para escrever
vários murais. Selecionamos algumas. No viaduto
da Independência, dentro de uma viatura do DAE,
ele ajudou no parto de uma criança, uma vez que a
mãe, que era do Parque Jaraguá, não conseguiu
chegar ao hospital. No Redentor, a vizinha do nosso
reservatório quase chamou a polícia pelo barulho na
execução de um problema detectado. Isso, após ver
um “cavalo sentado”. Nem todas as histórias são
engraçadas. Em 1994, socorreu uma pessoa que
havia levado um tiro na Avenida Pedro de Toledo,
mas ela morreu. Em certa ocasião, teve que
paralisar o conserto de um grande vazamento no
Parque Jaraguá, porque, um indivíduo armado, deu
um tiro para o alto e disse que “era contra
trabalharem sob chuva”. Com a “idade chegando” e
ausente da noite após deixar a fiscalização da
Ordem dos Músicos, Cosmo não dispensa um “bom
churrasquinho e umas cervejinhas” com a família e
amigos. Quanto ao DAE, o
simpático Cosmo resume: “Tudo
o que tenho na minha vida devo
ao DAE. Não tenho nenhum
inimigo na autarquia”. Dar boas
risadas é com ele mesmo.

?

Avisos da Autarquia

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Você sabia?

O DAE ficou 45 dias sem
acidentes com afastamento,
desde a posse da CIPA ocorrida
em junho passado.
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