Avisos da Autarquia
Social
Linda, esperta e alegre,
essa é a Lavínia, com 4
meses, filha do nosso
colega Carlinhos (RH) e
da mamãe Lara Fabiana.
Imagina como ela é
mimada: é a 1ª filha, 1ª
neta e 1ª bisneta da família Cruz.
Saúde e felicidades.

Aposentadoria
Após 26 anos operando as
máquinas do DAE, Antonio
Aparecido Consolmagno, o
“Toninho”, pretende agora
passear com a esposa
Maria José e fazer uns
“bicos” com a própria
máquina. Aproveite bastante!

PABX e 0800
Informe a esses
setores o atual número
do seu celular. Dessa
forma, você estará
contribuindo com a
autarquia, caso
necessária a sua
localização.
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Homenagens

Parabéns, Bauru!
Em Tupi significa
“cesto de frutos”. Em
português, foi chamada
de Espírito Santo de
Fortaleza e conhecida
como a “Capital da Terra
Branca” e “Cidade sem
limites”. Neste mês de 113 anos de
emancipação político-administrativa, os
nossos sinceros Parabéns, querida Bauru!

Parabéns,
Papais!
Em nome do pai
Mário (R-6) e do filho
Márcio (Patrimônio), o
DAEMURAL parabeniza todos os
papais daeanos pelo seu mês.

A Cidade e os Pais

Água em copos
Desde o mês
passado, após iniciativas
da Giselda (Produção) e
do Sandro (Assessoria),
a autarquia está
envasando água
tratada e fluoretada do
Poço Primavera II em
copos retornáveis, através
do Nivaldo e sob a responsabilidade da
Márcia (ETA). Os copos são distribuídos
gratuitamente em eventos do município.

Expediente

Não sei se nos tempos de Felicíssimo Antonio
Pereira e Antônio Espírito Santo já se comemorava
o dia dos pais, se já, então é o centésimo décimoterceiro dia dos pais que se comemora na cidade,
neste agosto frio e colorido pelos ipês espalhados
pelas ruas, alamedas e avenidas. Felicíssimo e
Antonio são os pais simbólicos de Bauru.
Aqui no DAE temos muitos que são pais e
filhos. Vibramos para que honrem o carinho que
vão dar e receber. Também temos alguns filhos que
torcemos para que honrem os pais dando-lhes
alegria de viver. E aos que são somente pais, que
honrem a memória de seus genitores ao abraçarem
seus filhos com fraternidade e amor.

Viva Bauru. Viva os Pais.
Aureo Cagliostro de Oliveira Sampaio
Fiscal de Águas Pluviais II

Saúde

Cuidado com essa gripe
Em abril, no México,
iniciou-se com criadores
de porcos um vírus
influenza gripal do Tipo
A (H1N1), chamado de
“gripe suína”, que
rapidamente se
espalhou pelo mundo causando
uma pandemia. No Brasil (e
consequentemente, em Bauru), infelizmente,
não foi diferente. Dezenas de doentes e
mortes. Sônia, nossa auxiliar de
enfermagem, explica as diferenças entre as
gripes e dá outras informações:
Gripe Comum

Gripe Suína

Febre superior a 38º e
dor de cabeça

Febre superior a 39º e
dor de cabeça

Coriza, espirros,
tosse seca e catarro

Tosse e catarro;
dor de garganta

Fraqueza

Falta de apetite

Dores nas costas
e musculares

Dores nas articulações
e musculares

Calafrios

Vômito e diarréia

A gripe suína é uma infecção das vias
respiratórias e transmitida por meio de
gotículas de saliva, de pessoa para pessoa. É
curável com antivirais (Tamiflu e Relenza)
recomendados por médicos, com eficácia
maior se iniciado até dois dias após os
primeiros sintomas. A incubação é de 01 a
07 dias (a média, em 04 dias). Os menores
de 2 anos, os maiores de 60
anos,
pessoas com AIDS e câncer,
grávidas e hipertensos
apresentam maiores riscos
de complicações. A carne
de porco não transmite a

Funcionário do Mês

Sou DAEano!
O sorriso é a marca
desse pai
José Paulo Herrera da
Rocha, 54 anos, é só alegria.
Auxiliar de encanador da
Regional 9 de julho (R-3),
servidor do DAE há 17 anos,
Rocha impressiona pela
tranquilidade e pela
felicidade durante todos os
seus atos. Sabe de suas responsabilidades pessoais
e profissionais e as desenvolve da melhor maneira
possível. Pai de 5 filhos com idades entre 10 anos e
24 anos, participa ativamente da vida de todos e os
trata de forma igual, seja no Jardim Eldorado II,
onde reside, ou em São Paulo, onde mora o mais
velho (Peter) e local de um dos momentos mais
felizes de sua vida, no casamento dele.”São todos
obedientes”, ressalta Rocha. Evangélico, se
interessa pelo futuro dos filhos e compartilha com
eles os momentos felizes e tristes do dia a dia.
Uma de suas frases marcantes é “o bom filho
vai ser um bom pai”. Foi assim que agiu quando,
residindo em São Paulo há 10 anos e com um
emprego estável de segurança, retornou à cidade
para auxiliar os então vivos pais, que se
encontravam em situação financeira difícil.
Telespectador assíduo de programas de economia e
negócios, Rocha também gosta de pescar e cuidar
dos cavalos e gados no sítio do irmão em
Pederneiras e tem grande vontade de viajar e voltar
a Santos, para ele, o local mais bonito conhecido.
Há 8 anos na mesma regional (anteriormente havia
trabalhado na R-5), Rocha demonstra carinho pela
autarquia: “É a minha segunda casa, gosto do que
faço e de todos colegas de profissão. Espero que o
DAE melhore cada vez mais”. Ao término da
entrevista, Rocha, como não poderia deixar de ser,
sorriu após as brincadeiras de seus colegas
daeanos, Délcio, Nélson e Furquim. Continue
sempre sorrindo e sendo bons pai e servidor.

Charge

Morar em Bauru...
Trabalhar no DAE...
É o sonho de todo pai!
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