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3° lugar: Wagner de Souza 

Título: O que o destino nos prepara 

 

17 de julho de 1973, início minha caminhada laboral no ramo do saneamento básico. 
Com 22 anos de idade, quando tudo começou, parecia um sonho que não deveria 
terminar e só terminou depois de 33 anos de trabalho, quando me aposentei. 

Aprendi durante todo esse tempo, a dar valor a preservação do líquido mais precioso 
que existe na terra: a água. 

Ah, o esgoto coletado das residências, comércios e industrias, o que seria dos rios sem 
o tratamento desse esgoto? Quanta tecnologia aplicada ao processo de tratamento. 

A cada ano a tecnologia caminhava a passos largos, e a empresa acompanhava as 
mudanças para alcançar seus objetivos. 

Uma empresa não sobrevive sem ter um bom relacionamento humano, e isso acontecia 
através das palestras motivacionais com os funcionários, as festas comemorativas, 
atividades esportivas e tantos outros acontecimentos que faziam crescer a amizade e a 
colaboração entre os funcionários. 

No mês de agosto de 1981, eis que surge na minha vida sentimental aquela que iria 
completar a minha outra metade, conheci ela no departamento jurídico da mesma 
empresa. Namoramos, noivamos, casamos e tivemos dois filhos. Hoje já são adultos e 
formados, graças a empresa que permitiu que alcançássemos nossos objetivos. 

Completada nossa jornada na empresa, minha esposa foi a primeira a se aposentar, 
depois de nove anos fui eu, nos aposentamos conscientes do dever cumprido, de 
termos colaborado com a grandeza que a empresa se tornou nos dia de hoje, somos 
gratos por tudo que ela nos proporcionou durante todos os anos trabalhados. 

Uma nova fase de nossas vidas se inicia, nossos amigos também foram aposentando 
um a um. Como não perder de vista esses amigos que estiveram tanto tempo conosco? 

Pois é, nossos ex-colegas de trabalho não mediram esforços para manter nossos laços 
de amizade, juntaram a forca, a criatividade e por que não dizer espirito de fraternidade 
e em 22 de junho de 1989, criaram a Associação dos Aposentados da Empresa. 

Da fundação da Associação dos Aposentados até os dias de hoje, completando 30 anos 
de existência, muita água rolou, eventos sociais, esportivos, viagens turísticas, formação 
do coral, reformulação da assistência medica, suplementação salarial e a luta incansável 
pelos direitos dos aposentados. 

Enfim somos gratos pelo que o destino nos preparou. 


