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Esporte
Força
Depois de quatro horas de trabalho no
período da manhã, a fome é inevitável. Não
para Robson Alves de Souza, o Robinho,
auxiliar de mecânica de máquinas da DAO há
4 anos.
Acostumado com a prática esportiva
desde o período em que foi bombeiro
temporário, usou da criatividade e montou a
“Toca do Urubu”, uma academia de
musculação a céu aberto localizada no Centro
de Manutenção com a utilização de sucatas
da oficina.
As roldanas, as campanas, o cabo de
aço, a prancha para abdominais, enfim, tudo
na academia foi adaptado para o esporte.
“Sem custo e de maneira saudável, encontrei
essa solução para aliar trabalho e esporte”,
diz o atleta Robinho. O tempo depois do
expediente ele aproveita com a esposa e os
dois filhos.
Os irmãos Misson e Henry também são
frequentadores assíduos da “Toca”. Parabéns
pela iniciativa!

Apresentação

Editorial

O DAEMURAL nasceu após sugestões dos
servidores. É um jornal interno, voltado à
integração de todos.
Além da preocupação ecológica (menor
tiragem), evita-se custos externos e valoriza os
servidores do geoprocessamento, responsáveis
pelas diagramações e artes. O novo jornal
também poderá ser visualizado no nosso site
(www.daebauru.com.br).
A Assessoria de Imprensa permanece à
disposição para críticas, sugestões e informações
através do telefone 3235-6192 com Fernando.

Avisos da Autarquia
Recursos Humanos
– Não há mais desconto de 11% da
Funprev sobre as horas-extras e adicional
noturno no seu hollerith, uma vez que os
valores respectivos não eram incluídos
nos cálculos de aposentadoria
da Fundação;

Educação
Supletivo no DAE
O DAE juntamente com a Secretaria
da Educação poderá formar, na nossa sede, turmas de supletivo para o ensino fundamental (1ª a 8ª séries). Para mais informações, os servidores interessados poderão entrar em contato com o Elton no RH.

Expediente

- No RH, à disposição dos
servidores ativos e inativos,
a Cartilha (foto) com
informações dos direitos e
deveres dos servidores
sobre assuntos previdenciários.

Social
Esse fofinho é o
Guilherme, xodó do
papai Leonardo
Lima dos Santos
(fiscal de vistoria), da
mamãe Andrea e de toda a família.
Completou um mês no dia 5 de fevereiro.
Saúde e sucesso!

Prazer em conhecê-lo!
Presidente
Paulo Sérgio Campanha,
engenheiro eletricista, formado
pela Unesp/Bauru, trabalhou por
21 anos na área de transmissão
de energia elétrica em usinas hidrelétricas e
subestações da CESP (Companhia Energética de
São Paulo) e CTEEP (Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica Paulista). É o nosso
presidente desde 02 de janeiro deste ano.

Funcionário do Mês

Sou DAEano!
Uma lição de vida
O convênio entre o DAE e a APAE
(existente até hoje) foi a porta de entrada
para o são-paulino Fabiano da Silva Martins
conhecer a autarquia. Após o estágio por cinco
anos no Patrimônio, conseguiu a aprovação no
concurso público em 2008 e se tornou agente
de conservação e manutenção de materiais do
DAE.
Morando com a avó e com a mãe no Mary
Dota, Fabiano estuda o supletivo no Ceesub
(Centro Estadual de Educação Supletiva, na
Vila Falcão) e adora, nos horários de folga,
assistir jogos de futebol na TV, ir à casa dos
amigos e praticar esportes (futebol e
natação). Foi três vezes campeão como
técnico dos times de futebol do Patrimônio.
De bem com a vida, Fabiano não se
esquece do “Dia de Bombeiro” (foi
homenageado pela corporação militar) e
pretende, no futuro, casar e ter filhos, além,
“é lógico, continuar trabalhando no DAE”.

Saúde
Carnaval com disposição
e responsabilidade
Pulando, brincando, descansando
ou viajando, o Carnaval deve ser
de forma saudável. Como? Assim:
- bebendo muita água (preferencialmente
do DAE), chás, águas de coco, sucos de
laranja ou abacaxi com hortelã;
- evitando comidas gordurosas e com
muitas calorias;
- ingerindo bastantes verduras e frutas;
- moderando no consumo de bebidas
alcoólicas (se beber, não dirija. É crime);
- usando camisinha nas relações sexuais
Os servidores da Sede poderão
retirá-las na Promoção Social;
os das Regionais, receberão
nos próprios locais de trabalho.
Aproveite. Não acabe
com o seu Carnaval e com
o dos outros.

Humor
O menino vendendo
laranjas numa esquina
ficava gritando:
- Óia a laranja!
Óia a laranja!
Ao que um senhor
perguntou:
- É doce?
- Claro que não, moço!
Senão eu ia tá gritando:
Óia o doce! Óia o doce!
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