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APOSENTADORIA
Depois de 27 anos de trabalho, a

assistente administrativa se
despede do DAE alcançando sua
merecida aposentadoria. A servidora foi
admitida em 1994 e passou pelo Serviço
de Receita, Compras, Protocolo, Portaria e
Alimentação do DAE.

O DAE se alegra pela data e agradece pelos anos
de trabalhos prestados pelos servidores que
completaram " ":

Marcia Solana

aniversário de DAE

Maria de Lourdes Alves Marcelino

Wagner Ferreira dos

Santos

MAIS APOSENTADORIAS

BEM-VINDO!

TEMPO DE GRATIDÃO

Depois de 36 anos de dedicação, chega ao fim a
jornada de , servidor do STAP.

, do Serviço de Reservação e
Distribuição, também se aposentou no final do ano
passado depois de 24 anos de trabalho no DAE.

e , obrigado por fazer parte da
história do DAE. Desejamos muita sabedoria, alegria,
paz e sucesso na nova fase.

Esse fofinho é o Ayron,
xodó do papai

(motorista) e da
mamãe Gabriela.
Ayron completou um mês no
dia 22 de janeiro. Saúde!

Manoel Bambu de Castro

Nilton Costa Pereira

Manoel Nilton

Alan Jonatan

Garcia

Danilo Albieri

�

�

�

(
– lotação principal: Controladoria Financeira / Serviço de

Receita)

( – lotação
principal: Serviço de Receita /
Seção de Patrimônio)

30 anos de

DAE

10 anos

( -
Diretor Administrativo)

10 anos

FOTOS DE BASTIDORES
Alguns registros

do primeiro mês da
nova gestão atendendo
a imprensa.

“Gostaria de agradecer todos os amigos de trabalho pelo

companheirismo dedicado nesses 27 anos que trabalhamos

juntos. O DAE para mim foi como uma segunda família.

Aqui passamos a maior parte do tempo, talvez até mais que com a família

da gente. Amei trabalhar nessa empresa que me acolheu e onde eu fiz

muitos amigos. Que 2021 seja um ano repleto de alegrias”

GRUPO DE GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA

ETE REALIZA A PRIMEIRA
REUNIÃO DO ANO

A presidente do DAE, ; o Secretário
de Obras, ; a representante do
Gabinete da Prefeitura e coordenadora de Convênios

participaram da primeira reunião do
Grupo de Gestão e Fiscalização da ETE neste ano,
realizada na sede do DAE. Estiveram presentes como
convidados o diretor do Departamento de Obras
Públicas, e ,
engenheiro da Secretaria de Obras.

Flávia Souza

Marcos Saraiva

Andrea Blasque

Sidnei Rodrigues Paulo Garbelotti

PREFEITA SUÉLLEN, PRESIDENTE
DO DAE E SECRETÁRIOS FAZEM

PRIMEIRA VISTORIA NA ETE

A prefeita
, a presidente do DAE,

, e os secretários
municipais
(Obras) e

(Jurídico) fizeram a primeira vistoria na construção da
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no início deste
mês. A visita também foi acompanhada por engenheiros
e técnicos da Secretaria de Obras, do DAE, e da
empresa COM Engenharia, que executa a obra, além da
imprensa de Bauru.

Suéllen

Rosim

Flávia Souza

Marcos Saraiva

Gustavo Bugalho

DIA DO LEITURISTA

Leiturista Ibraim Alcides Molero e equipe

No dia 6 de janeiro foi comemorado o
. Os “Mensageiros” do DAE só

poderiam ser nossos leituristas.
Dia do Mensageiro

Parabéns pelo seu dia!

NOVO SISTEMA

Em janeiro aconteceu a apresentação do novo
Sistema de Ordens de Serviço, que será utilizado pela
Seção de Ligação, Vistoria, Fiscalização, Hidrometria,
Controle de Poços e o 0800-STAP. O treinamento com
os servidores deve ocorrer já em fevereiro. A empresa
contratada é a Inovação Computação Móvel e o
sistema tem previsão para ser implantado até março.

DAE NA CIDADE
Equipes da Divisão Técnica trabalhando na

manutenção da rede de água da rua Salvador Filardi,
quadra 01 e

da
Divisão de Produção se preparando
para troca da bomba do poço Jardim
TV; e da Divisão Administrativa
trabalhando na capinação do

entorno do
Reservatório do
Shopping.

na Rua Carlos Alves em
uma interligação de adutora;

Envie sugestões e fotos de momentos marcantes como casamentos, formaturas, nascimento de filhos, entre outros acontecimentos para .imprensa@daebauru.sp.gov.br

PALAVRA DA PRESIDENTE
é a nova presidente do DAE. Química e Gestora Ambiental com 25 anos de

experiência na área de tratamento de água e esgoto, foi servidora do Departamento entre 1999 a
2007, no laboratório da ETA. A profissionalização e valorização do servidor público está como uma
das prioridades desta nova gestão. Pensando nisso, o foi retomado, canal que sempre
promoveu a integração em nossa autarquia.

“

”, afirma a presidente.

Flávia Souza

DAE MURAL

São 25 anos me preparando, agradeço a Deus por me capacitar e a todos que confiaram esta

missão a mim. Grandes desafios virão e não faremos nada sozinhos, é preciso que cada um faça a

sua parte e esteja conosco nesta caminhada para que as mudanças sejam verdadeiramente

realizadas. Somos mais de 750 servidores e juntos vamos superar os obstáculos

Wagner Ferreira dos Santos

RECONHECIMENTO E INCENTIVO
Para a escolha dos técnicos que atuarão no grupo de

gestão do DAE, a nova administração buscou pessoas
qualificadas e experientes no quadro técnico de servidores
de carreira, de forma a utilizar a experiência delas para
liderar as Divisões da autarquia.

Ao lado, a equipe desta administração. Da esquerda para direita, ao fundo:
- Divisão de Planejamento, - Assessor de

Gabinete, - Divisão de Apoio Operacional, -
Divisão Administrativa, - Assessor de Gabinete,

- Divisão Técnica, - Divisão de Produção e
Reservação. À frente: - Divisão de Assuntos Jurídicos,

- Presidente, e - Divisão Financeira (interina).

Fernando Benatti Natan Chaves

Luiz Carlos Dias Danilo Albieri

João Vella Elton Rafael de

Oliveira Heber Soares Vieira

Aline Rodriguero Flávia

Souza Simone Bellido


