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O gato do DAE
O famoso provérbio “o gato tem sete vidas” é aplicável ao motorista da ETA,
Francisco Ferreira Filho, 56 anos. Chiquinho, como é conhecido pelos colegas,
passou, até o momento, por 5 situações graves em sua vida. A esposa Maria da
Conceição, com quem está casado faz 40 anos, brinca que “não quer andar com
ele, pois não sabe qual será o próximo acidente”. Paranaense de Paranavaí,
Francisco está em Bauru desde 1985 e reside no Jardim Solange. Nomeado no
DAE há quase 15 anos, trabalhou apenas um ano na sede e permanece até
hoje na ETA. Caseiro, gosta de curtir a esposa, o filho Fabio e os 5 netos, 3 deles
dos falecidos filhos Marta (vítima de aneurisma cerebral) e do Flavio (atingido
por uma bala perdida). A seguir, os 5 acontecimentos descritos em ordem
cronológica pelo motorista. 1976 - Chiquinho estava sozinho na área de sua
casa em Dracena/SP, quando caiu um raio no local, causando um buraco no
telhado, queimando toda a fiação, ocasionando a morte de uma gatinha e
esfarelando toda a roupa do varal. Chiquinho "ficou surdo por 15 minutos e o
corpo cheirando queimado por várias horas". 1977 - Francisco trabalhava com
um trator numa fazenda. Ao descer do veículo pelo lado errado, esbarrou a
perna na marcha e caiu no chão. O trator passou por cima das suas pernas, que
sofreram luxações. 1978 - Andando num “piquete” (local de parto das vacas),
Chico não viu um bezerro por causa do mato alto e foi pisoteado e mordido
por uma vaca, que resultou em três dias de internação e várias costelas
trincadas. 1980 - Chiquinho era co-piloto do avião que transportava seu
patrão-piloto de Dracena até Goiás. Pouco depois da decolagem, o patrão
sofreu uma parada cardíaca fulminante. Apesar de todo esforço de Francisco, o
avião caiu. Com a queda, Francisco perdeu os sentidos e foi socorrido pelos
trabalhadores da fazenda onde caiu. A equipe médica chegou a orientar à
família sobre o “preparo do funeral, uma vez que ele não reagia”. Quando os
parentes chegavam para o "velório", foram informados da melhora de
Chiquinho. Só acordou oito dias depois do acidente e ficou 22 dias sem poder
comer (quebrou a mandíbula, o pé, o braço e a bacia, além do pulmão
perfurado). 1986 - Chiquinho guiava de madrugada uma carreta em Santo
Antônio da Platina/PR. Um caminhão em sentido contrário colidiu contra o seu,
ocasionando a queda com as rodas para cima num
barranco de 12 metros de altura. Com muita
dificuldade, com o capim seco cortando seu corpo e
todo sujo de óleo diesel, Francisco conseguiu sair de
lá e voltar para a pista. O outro motorista envolvido
não resistiu. “Os acidentes não foram nada se
comparados à perda dos meus filhos”, lamenta
Francisco. Apesar de todos os contratempos, o
flamenguista Chiquinho não perde a esportiva e
deixa o seu recado: "Se dizem que o gato tem sete
vidas, eu não sei quantas eu tenho. Mas os colegas
daeanos nem querem saber", sorri o motorista.
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Parabéns,
Homens!
Pouca gente sabe, mas no mês de julho (dia 15)
comemora-se o Dia do Homem. Assim, em nome
do Orestes, do Sene e do Zé Matos, as nossas
sinceras congratulações a todos os servidores do
sexo masculino que trabalham diturnamente
pelo bem-estar da população bauruense.
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40 anos
U
A Os irmãos José Antônio da Silva (Bé) e
Cláudio Pedro da Silva (Preá) comemoraram
no final de junho 20 anos de serviço
prestados à autarquia. Nomeados no mesmo
dia, os educados e responsáveis servidores
trabalham e moram na Captação do Batalha.

Mais Dois
A linda família Pereira não para de crescer
no Granja Cecília. Para a alegria do Joaquim
(Batalha) e Inês, e dos irmãos Erik Augusto e
Maria Gabriela, os novos xodós são Maria
Carolina e o caçula Antônio Gabriel. Cada vez mais
admiráveis os atos do Quim e esposa.

Um para o outro
O belo casal é conhecido de todos os daeanos.
Simpáticos, Alceu e Rose oficializaram a união após 10
anos. Mais felicidades ainda para vocês!

Social
Não dá vontade de apertar essa bochecha? Essa fofura é a
Ana Flavia, filha do Marcos Rogerio de Souza (DAO) e da
Fatima. Ela completou um mês dias atrás e está
proporcionando uma experiência maravilhosa a ambos.
Saúde e alegrias a todos.
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Novos servidores chegam a todo
instante no DAE. O engenheiro
Heber Soares Vieira (Planejamento) e os
técnicos químicos Camila dos Santos Zanatta
e José Ricardo de Oliveira Pereira (ETA) são
alguns deles. Boa sorte aos novos daeanos.
O "simpatia pura" Cosmo Franco nos deixou no mês passado
depois de 29 anos conduzindo as viaturas da autarquia. Mas
quer continuar na ativa em outro segmento, afinal, ele é
apenas um "meninão ainda”. Valeu, Cosmão!

Próstata legal
gal
Por falar em homem, o tipo de tumor que mais o atinge fatalmente é o da
próstata. Para a obtenção de um resultado preventivo e positivo contra
essa doença, a nutricionista Rosi aconselha uma dieta rica em vegetais e
carnes magras, tais como: tomate, goiaba, melancia, cenoura, soja, vinho
tinto, alho, cebola, brócolis, couve-flor, couve, repolho, semente de linhaça
dourada, nozes, gergelim, azeite, óleo de canola, castanha-do-pará, frutos do
mar, peixes e chá verde. Rosi acredita que com uma dieta saudável e
variada, atividade física regular e constante acompanhamento médico, os
servidores daeanos não sofrerão desse mal.
EXPEDIENTE

ÁGUA É VIDA.
PRESERVE.
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R-Limpa

O caprichoso José Lopes tem demonstrado que além da
vigilância da R-12, se preocupa com o local de trabalho. "Ele
varre toda a regional e acondiciona a sujeira em sacos no
tambor. Dá gosto de trabalhar num ambiente assim", elogia
o motorista Alcides de Brito. Parabéns pela atitude.

Entram / sai

