Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Luto

Sou DAEano!

De forma precoce, aos 34
anos, o Assessor e excelente filho,
marido, pai e amigo Ivan de Marche
nos deixou em 29 de dezembro
passado. Mas as suas ações ficarão
enraizadas para sempre em nossas
mentes e matas.

Saúde/Alimentação
O verão e a virose
Os casos de diarréia,
vômito, febre e mal estar
também chegaram a Bauru.
Após surto verificado em
cidades praianas, as
unidades de saúde da cidade
verificaram o aumento do
registro de pessoas com esses
sintomas. A Sônia (Promoção Social) e a Rosi
(Alimentação) recomendam os cuidados para
evitar esse vírus:
? Beber água de procedência conhecida;
? Manter-se hidratado o dia todo;
? Não comer alimentos elaborados em locais com

O “Vô” do DAE

Avisos da Autarquia
Entra e Sai
A Técnica em Química
Márcia Sanae Watanabe e o
Procurador Jurídico Henrique
Laranjeiras Barbosa da Silva
são os mais recentes
daeanos. Já o
Sidney Simões da Silva, que
trabalhava no Almoxarifado
da ETA há 23 anos, está
curtindo desde dezembro a
justa aposentadoria. A
todos, boa sorte nessa
nova empreitada

higienização duvidosa;
? Evitar alimentos a base de molhos, maionese,
frituras e frutos do mar;
? Lavar sempre as mãos;
? Não deixar alimentos fora da geladeira após o
consumo;
? Observar a data de validade dos produtos
consumidos;
? Carne crua ou pronta descongelada não devem
voltar ao freezer.
Apesar da causa não ser conhecida e atacar
principalmente as crianças e idosos, as duas
servidoras do DAE orientam às pessoas a
procurarem um médico nos casos de
desenvolverem os sintomas acima.

Charge

Nas férias
dos filhos, o
trabalho dos
pais é dobrado

Expediente

Funcionário do Mês

Em pé
Depois de um período inativa,
foi instalada a antena de PX ao
lado do STAP. Sobre uma torre
mais elevada e com o alcance
maior, a melhora na
comunicação entre 0800 e
viaturas já está sendo notada
pelos operadores.

Esporte
InterDAE
A quadra ao lado do
reservatório Shopping
foi reformada, mas
continua a espera
dos boleiros e dos
grandes jogos. Você
já tem um time de
futsal? Então,
procure os colegas,
forme seu time e
vamos disputar o Campeonato
Interno do DAE de Futsal. As inscrições podem ser
feitas pessoalmente na Imprensa ou através do email imprensa@daebauru.com.br.

Segurança no Trabalho
Randi é o novo
presidente da CIPA
Fábio Machado Randi,
servidor do DAE há mais de
30 anos, é o novo presidente
da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes
(CIPA) do DAE. Ele vai
completar o mandato
referente à gestão 20092010 até junho deste ano em substituição a
Michelle Tamarozzi, da Divisão Técnica, que pediu
licença sem vencimentos da autarquia por 1 ano.
Randi pretende conscientizar os
servidores que trabalham sob sol a
usarem protetor solar e também
diminuir os acidentes de trabalho.
Desde a instituição da CIPA, o DAE
trabalhou 48 dias sem acidentes
com afastamento.

História
Essa foto
foi tirada
em 1º de
maio de
1986, no
Recinto
Mello de
Moraes.
Sete
craques
daquele
time
ainda
estão no DAE. Da esquerda
para a direita: Mário (Ligações), Dida, Tonhão,
Nivaldo, Paulo Hojas (Motorista), Paulo Eduardo e
Celso; agachados: Betão, Paulinho (ETA), Pezão,
Raul (R-2), Bé (Patrimônio) e Chicão
(Eletromecânica). Paulinho (ETA) ainda está em
atividade e foi vice-campeão da Copa Servidor no
ano passado.

Apelidos não faltam na autarquia.
Por enquanto, o encanador do Hidrojat
Júlio Rodrigues Neto está ganhando.
Tem dois. “Vô”, por causa dos cabelos
brancos desde os 30 anos e
“Baltazar”, pela semelhança com um
jogador do Corinthians do passado.
Natural de Lupércio/SP, com mais de
31 anos de serviços no DAE e aos 61
anos de idade, “Vô” começou a
trabalhar com os pais aos 8 anos na
lavoura de café e milho na região de
Garça/SP. Em 1964, conheceu Bauru e trabalhou como
frentista em postos de gasolina da cidade até mudar-se
para São Paulo, onde permaneceu por 4 anos. “Fui bem
sucedido na capital, com bons empregos, dinheiro no
bolso e um pouco de farra nas praias de Santos”, sorri
“Vô”. No retorno a Bauru, voltou para a roça. Lá, em
uma fazenda em Iacanga/SP, conheceu a D. Vera, com
quem casou há mais de 30 anos e teve 7 filhos e 7
netos. O ingresso no DAE em 1978 foi a porta para as
suas realizações pessoais e profissionais. “Tudo o que
tenho devo ao DAE. Minha vida é aqui, antes corria pelo
mundão afora. Criei todos os filhos e tenho casa
própria”, relembra com orgulho “Vô”. Há 18 anos
trabalhando como operador do Hidrojat, “Baltazar” é o
responsável pela limpeza de rede de esgoto da cidade.
“Vô” realiza diariamente, das 7h às 19h, em torno de 10
desobstruções. “Calçados e roupas íntimas são retiradas
constantemente das tubulações. Ainda não retirei
guarda-roupa porque não entra nas manilhas de 6
polegadas”, lamenta “Vô”. A praticidade proporcionada
pelo Hidrojat evita os buracos para desobstruções como
ocorria no passado. “Para desentupir 100 metros de
esgoto, demorávamos até 2 dias. Hoje, em duas horas
no máximo está limpa”, festeja “Baltazar”. E foi num
desses buracos que “Vô” passou pelos momentos mais
desesperadores de sua vida. 25 anos atrás na Rua
Carlos Marques, quadra 10, no final da tarde, estava
abrindo um desses buracos para desentupir uma rede
quando houve um desmoronamento de terra e ficou
soterrado a 3 metros de profundidade por mais de 10
minutos. Apesar dos colegas acharem que estivesse
morto, se esforçaram e conseguiram retirá-lo do buraco.
O capacete havia feito a proteção contra a escada e
possibilitou que “Vô” respirasse pelos intermináveis
minutos em que ficou soterrado. Foi socorrido na
sequência para o hospital, mas não teve nenhuma
complicação. Não sabe descrever a felicidade que tem
ao chegar em casa após o serviço e ver a família o
esperando. O corinthiano “Baltazar”, que já defendeu o
time do DAE, ainda gosta de “dar uns chutões como
lateral-direito pelos campinhos da cidade”. Tempo de
aposentadoria “Baltazar” já tem, mas pela disposição,
disciplina e força de vontade pretende
continuar mais alguns anos prestando
serviço para o DAE. “Tenho muitos
amigos aqui, se tiver inimigos, não
os conheço”. “Júlio, Vô ou “Baltazar”,
o DAE reconhece o seu valor.
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