
PREFEITA E PRESIDENTE
DO DAE VISTORIAM

OBRAS DE RESERVATÓRIO

A prefeita e a
presidente do Departamento de Água
e Esgoto (DAE), , vistoriaram neste mês as
obras do novo reservatório da Vila Alto Paraíso, na
região da Falcão. Técnicos e engenheiros da autarquia
e da empresa que executa a construção
acompanharam. Este reservatório tem estrutura mais
moderna, e terá capacidade para 3,5 milhões de litros
de água, atendendo uma região que é abastecida pelo
Rio Batalha. Com a chegada das chapas de aço
vitrificadas, importadas dos Estados Unidos, a previsão
é que o reservatório seja concluído até o mês que vem.
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Envie sugestões e fotos de momentos marcantes como casamentos, formaturas, nascimento de filhos, entre outros acontecimentos para .imprensa@daebauru.sp.gov.br

NOVO PAINEL MARCA PRIMEIROS
PASSOS PARA AUTOMAÇÃO E
MONITORAMENTO REMOTO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO

O DAE, em parceria com
a empresa Pacaembu
Construtora, implantou o
primeiro sistema de automação
em uma das Unidades de
Produção e Reservação de água
na região norte. A ação faz
parte de um conjunto de obras,

executadas em contrapartida com empreendimentos
residenciais, que inclui a construção de um reservatório
elevado de 450 mil litros, instalações hidráulicas, além de
todo o sistema de bombeamento.

O destaque deste sistema está em seu painel de
automação, projetado e montado pela equipe do DAE.

DE CARA NOVA!
Estamos com

um novo site! O
portal, que prevê a
visualização e o uso
no desktop e em
smartphones e
tablets, traz novos
recursos. Mais
moderno e completo,
ele vai ao encontro do incentivo às políticas de
transparência e proximidade com a população. A página,
desenvolvida por servidores do DAE, foi criada com
plataformas que facilitam o acesso dos usuários às
informações e serviços online. O destaque está na
criação do aplicativo App DAE. Nele, o cidadão pode
registrar ocorrências relacionadas a manutenções, como
vazamentos e reposições de asfalto. O App DAE funciona
no próprio navegador de internet do dispositivo.

TRANSPOSIÇÃO DE ESGOTO
DO RIO BAURU

No final de janeiro, o
Departamento de Água e
Esgoto (DAE), por meio da
empresa contratada
Verdebianco Engenharia, de
São Paulo, deu início às obras

de transposição de esgoto do Rio Bauru, na altura do
Jardim Chapadão. A obra é necessária para que os
efluentes que escoam pelo interceptor localizado na
margem esquerda do Rio possam ser conduzidos até a
margem oposta, onde se juntarão com os efluentes do
interceptor da margem direita e, a partir daí, serão
encaminhados até a ETE Vargem Limpa.

MUTIRÕES PARA REPOSIÇÃO
DE ASFALTO E CALÇADAS

A Divisão
Técnica do DAE,
por meio do seu
Serviço de
Manutenção e
Execução de
Redes, trabalha
em mutirões
aos sábados
para reposições
de calçada, de

massa asfáltica e consertos de vazamentos de água. Foi
realizada compra emergencial em janeiro para aquisição
de cimento, material que estava em falta e com muitas
oscilações de preços nos meses anteriores. As equipes
realizaram também
uma força-tarefa no
dia 6 deste mês para
executar ligações
novas, que tiveram
prazos afetados pela
pandemia de Covid-
19 no ano passado.

DIA DO AGENTE FISCAL
No dia 2 de fevereiro foi o dia do agente fiscal.

Parabéns para os nossos fiscais da Seção de Vistoria,
Ligações e Fiscalização!

VIVENDO EM FÉ (ADAPTADO)

começou a praticar mais a escrita
durante a pandemia, dando forma aos seus
pensamentos em suas publicações semanais na
página no Instagram @casadeoracaorestaurar.

"
"

A vida sem fé é um mar de possibilidades, que por alguma segurança
nos dá ilusão de que aquilo que estamos pensando vai dar certo, mas, como diz
o versículo de Hebreus, isso não agrada a Deus, será impossível para nós o
agradá-lo sem fé. Considero um grande desafio o viver pela fé. Não é para
temerosos, ou pessimistas, o viver pela fé é algo radical, para corajosos e
ousados.

Interessante que não falamos de corajosos “fortes”, pelo contrário,
estamos falando de pessoas que reconhecem a suas fraquezas  e colocam na
mão de Deus a sua esperança de que Ele os pode fazer fortes para enfrentar os
seus desafios. A segurança que estamos acostumados não tem valor nenhum
em uma vida de fé, pelo contrário, ela que nos trava e atrapalha de vivermos
neste nível.

Se eu acreditar que realmente Deus existe e que está no controle de
tudo, não me apoiando em um trabalho, um cônjuge, um talento ou na  minha
própria inteligência, isso realmente vai agradar a Deus, e
assim começarei a desfrutar dessa aventura maravilhosa que
é viver pela Fé. Deus espera que nós nos lancemos em Seus
braços crendo que Ele sempre tem o melhor para nós os
seus filhos.

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer

que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6

Valdeon

MANUTENÇÃO NA ETA
Servidores da Seção

de Mecânica do DAE
realizaram nesse mês
manutenções corretivas
e preventivas nos
registros de saída e
retrolavagem dos filtros
da ETA, além de reparos
no sistema pneumático
da mesa de comando.

Parabéns, meninos!

DAE NA CIDADE

Nossos servidores por Bauru recuperando a rede de
esgoto, realizando mutirões de asfalto e ligações novas e na
implantação da nova rede adutora do Santa Cândida.

APOSENTADORIAS
Depois de anos de dedicação em seus trabalhos, alcançaram

as merecidas aposentadorias:

(Serviço de Compras), após 25 anos de
serviços prestados

(Seção de Licitação), com 29
anos de trabalho

, (Seção de Manutenção de
Redes), após 12 anos como servidor

O DAE agradece a contribuição por todos estes
anos a cada um de vocês e deseja muitas alegrias,
paz e sucesso nesta nova etapa!

Neste último mês, completaram aniversário de DAE:

20 anos lotação: DAJ

30 anos, lotação: Seção de Leitura

30 anos, lotação: Seção de Leitura

O DAE agradece pelos anos de trabalho, com dedicação e
compromisso em atender a nossa cidade.
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TEMPO DE GRATIDÃO

PORTAL DO SERVIDOR
Entre 23 e 25/02/2021

os servidores do DAE
receberam um envelope
com instruções, login e
senha de acesso ao novo

,
que possibilita, entre
outros, a consulta e emissão de holerites, evitando assim
a impressão desnecessária e facilitando a consulta às
informações.

O holerite de FEV/2021, bem como o Informe de
Rendimentos/2020 já estarão disponíveis
EXCLUSIVAMENTE de forma digital no

a partir de 26/02/2021.
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