Saúde
Sorriso
gratuito
Você escova os
dentes quando está no
DAE? Usa fio dental?
Frequenta regularmente
o nosso Consultório
Odontológico? A doutora Solange de
Oliveira Braga Franzolin dá algumas dicas
para a higiene bucal durante o serviço:
- escovar os dentes, de forma correta, após
o café da manhã e almoço;
- fazer bochechos sempre após ingerir
balas, doces, chocolates, bolachas;
utilizar fio dental após o almoço e,
principalmente, antes de dormir;
- não fumar e evitar bebidas alcoólicas;
comparecer ao consultório no mínimo 2
vezes ao ano para limpeza e conservação
dos dentes (profilaxia).
Os três dentistas e as duas atendentes
estão a sua espera e de seus dependentes.
Marque o seu horário na Promoção Social.

Meio Ambiente
Ônibus até o Rio Batalha
Palestras, visitas
agendadas no Centro
Ambiental e plantios de
mudas são algumas das
atividades que serão
desenvolvidas durante
a Semana da Água. No
dia 22 de março, são comemorados
o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Batalha.
Neste dia, o DAE, em parceria com o Fórum
Pró-Batalha, sempre preocupado com as
questões ambientais, disponibilizará um
ônibus aos servidores para plantarem 5 mil
mudas de espécies nativas da região, na
margem esquerda do Rio Batalha, na Rodovia
Bauru-Ipaussu, quilômetros 245/246.
Reservas com o Ivan e a Carmen pelo
telefone 3227-1522 ou diretamente no Fórum
Pró-Batalha (em frente ao DAE).
O ônibus sairá às 8h30, dia 22/03, em
frente ao DAE. Participem!
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Departamento de Água e Esgoto de Bauru

Parabéns, MULHERES!

O mês é das mulheres, mas os 25
servidores do DAE que executaram a
interligação de 1.280 metros dos poços do
IPA até o Distrito Industrial III, num
sábado, sob calor de mais de
30º, em menos
de 12 horas, para
atender mais de
40 mil pessoas da
região noroeste
da cidade,
merecem os
nossos sinceros
aplausos.

Bela
No lado claro
do homem,
Existe e vive
essa bela;
Ela.
Sugere sempre a
beleza,
Envolta de
paciência;
Essência.
A mulher é um horizonte,
De paisagem prazerosa;
Mimosa.
Nós homens, feras tardias,
Dependentes, noite a fora;
Nas horas.
Sabemos que sem a bela,
Seríamos só um resto;
Incompletos.

Palmas

Segurança no Trabalho
Áureo Cagliostro
de Oliveira Sampaio
Fiscal de Águas Pluviais II

Avisos da Autarquia
Patrimônio
Para um controle do Patrimônio e
uma garantia daquele que empresta,
transfere ou descarta bens da seção, o
servidor deverá, através de uma
Comunicação Interna (CI), informar
sempre o Serviço de Patrimônio

Social
Uma futura daeana?
Essa gatinha da foto é a
Alícia, que fez dois meses.
Ela é filha do Alex (auxiliar
de encanador) e neta do
Elson (tratamento de
esgoto). Muita saúde e paz!

Após mais de 10 anos, está
para ser restabelecida no DAE a
Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), com os
objetivos de prevenir acidentes
e doenças decorrentes do
trabalho e preservar a vida e a
saúde dos servidores.
Parabéns ao Sandro e ao Wilson pelo
retorno da CIPA.

Humor

Funcionário do Mês

Sou DAEano!
Outros tempos
Se pudesse
apagar 10 anos de
sua vida, o
operador de
retroescavadeira do
almoxarifado,
Cecílio Vicente de
Lima, não teria
dúvida. A bebida
quase arruinou a
sua vida.
Uma depressão
quase pôs tudo a perder. Os difíceis
dias demoravam a passar, o sofrimento era
imenso.
Com o apoio da esposa e dos três filhos,
além de muita força de vontade, largou o vício
há dois anos.
“Consegui reverter a situação e
reconquistar a minha família, que hoje, voltou a
ter orgulho de mim”, revela o tranquilo Cecílio.
Aos 60 anos de idade, trinta dedicados ao
DAE (ingressou como auxiliar de encanador e
também trabalhou como operador de rádio e
telefonia), Cecílio se orgulha de ser um
daeano: “o DAE, através da Promoção Social,
me deu muita força naquele momento difícil”.
Os colegas do almoxarifado também o
estimam muito.

Alimentação
Jantar
Em meados de
fevereiro, os servidores do
período noturno (os vigias
das regionais e da sede,
os que trabalham no
rádio, na distribuição e os
da ronda), voltaram, por
iniciativa do Gasparetti, a
jantar.
Funcionárias
previamente escaladas do Setor de
Alimentação preparam, todas as tardes, os 18
marmitex que serão embalados e
posteriormente entregues nos locais de
trabalho.
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