Homenagens
Parabéns, mulheres!

Ele voltou
Humildade

O dia é delas!

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

mural

W

aldir Batista, 29 anos, foi
legionário-mirim de 1994 a
1997 na Promoção Social e no
Protocolo. Em 1998, com muito
esforço, voltou ao DAE através de concurso público para o
Centro de Manutenção, inicialmente como Auxiliar de
Caminhão-pipa. "O aprendizado durante a época da Legião
foi fundamental para a minha vida. Aprendi a ter
responsabilidade e vontade de estudar. Por isso, o meu lema
é servir ao próximo, pois, se não vivermos para servir, não
serviremos para viver”. É o atual encarregado do Setor de
Motocicletas.

“Quando chega o mês de março,
Dia oito, o dia é delas,
As mulheres, "lindo laço",
As silhuetas mais belas!
Por todo o DAE lá vão elas,
Um sorriso sempre lindo,
Como pintura, nas telas,
Saindo, chegando, indo...

Recursos Humanos

Na portaria, nas salas,
Nos corredores, balcão,

Descontos obrigatórios

Na cozinha, no pátio,

M

ensalmente temos descontos nos nossos holeriths.
Além dos descontos eventualmente autorizados pelos
servidores, dois são exigidos por lei: os previdenciários e o
sobre a renda. A Tatiana (RH) esclarece as distinções:
Previdenciários
- Servidores efetivos (concursados): Recolhimento para a
FUNPREV, desconto de 11% da remuneração. Algumas
verbas não sofrem incidência, como férias, licença-prêmio,
abono e horas-extras;
-Servidores não efetivos (comissionados): Recolhimento
para o INSS, de acordo com a tabela da Previdência Social:
até R$ 1.024,97
de R$1.024,98 a R$1.708,27
de R$1.708,28 até R$3.416,54
acima de R$ R$3.416,54

Imposto de Renda (IR)
O desconto segue a tabela da Receita
Federal:
Alíquotas

7,5%
15%
22,5%
27,5%

Renda

de R$1.499,16 até R$2.246,75
de R$2.246,76 até R$2.995,70
de R$2.995,71 até R$3.743,19
acima de R$3.743,19

Nossas queridas colegas,
E nesse seu mês, todinho,
Homenageá-las é a regra.
Toda mulher é digna da
atenção do homem”
Aureo Cagliostro
de Oliveira Sampaio
Fiscal de Águas Pluviais II

Avisos da Autarquia
Família maior

Redução

R$ 112,43
R$ 280,94
R$ 505,62
R$ 692,78

Do valor que o servidor ganha, reduz o desconto da FUNPREV
ou INSS (Alíquotas de 11% ou entre 8% e 11%,
respectivamente). Após, multiplica o número de
dependentes por R$ 150,69. Somam-se os valores. O valor
obtido deve ser substraído do salário do servidor. Chegado ao
valor com a redução previdenciária, multiplica a sobra do
rendimento pela alíquota correspondente da tabela. Desse
valor, subtraia ao valor da redução do IR. Assim, chegará ao
desconto do IR no holerith.
A diretora do RH ressalta por fim que as verbas rescisórias,
como férias e licença-prêmio, nos casos de exonerações ou
aposentadorias, não sofrem incidência de INSS, FUNPREV e
IR, com exceção do 13º salário.

Expediente

Abracemos com carinho,

Renda

Alíquotas

8%
9%
11%
máx de R$ 375,82

Espalhando sensação!
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M

aria Gabriela, 7 anos, é a
nova alegria dos Pereira. O
papai Joaquim (Captação do
Batalha) e a mamãe Inês estão
orgulhosos com a vinda da
irmãzinha do Erik Augusto, 6 anos.
Juntos há 28 anos, o casal mantém
aberto o cadastro no Fórum e planejam no futuro uma
recém-nascida. A diversão é completa no pomar ao lado da
casa no Granja Cecília. Louváveis as atitudes e felicidades
para a sua bela família, Quim!

Aniversário

F

iz 20 anos... de DAE. A diretora do
Serviço de Receita da autarquia,
Marcia Oliveira Silva Del Medico,
completou no mês passado o direito a
sexta-parte dos seus vencimentos.
Parabéns!

Alimentação
O amargo do bem

A

Páscoa está chegando e com ela os
inevitáveis ovos, barras e bombons de
chocolate. Para os chocólatras que não
sobrevivem sem o cacau, a Rosi
(Alimentação) recomenda o amargo. Ela
esclarece que apesar do gosto forte, o
chocolate amargo contém grande
quantidade de antioxidantes (flavonóide e o polifenol) e, de
acordo com estudos recentes, diversos são os benefícios como
prevenção à diabete tipo II, controle do apetite, redução da
pressão arterial em hipertensos, combate ao envelhecimento e
proteção ao coração. Mas, como todo alimento, Rosi lembra
que deve ser consumido na medida certa: até 30 gramas por
dia.

Funcionária do mês - Sou DAEana!
Fé e alto astral

Q

uando deixou o sítio da família em
Tibiriçá aos 18 anos, Maria Lúcia
Cachuco Dias tinha esperança de
conseguir por aqui um bom emprego e
constituir uma família. O desejo foi
concretizado, tendo o DAE participação
direta nesse bonito desfecho. Cozinheira
da autarquia há 18 anos, Maria é casada
faz quase 30 anos com o também daeano
da Hidrometria Agregada, José Dias. Da união, tiveram a Paula,
servidora da Prefeitura e prestes a se casar com o Richard, exestagiário da nossa Informática e filho do operador de retro da
equipe de tratamento de esgoto, Laércio. Aos 53 anos de idade,
se prepara para a futura aposentadoria e ao sonho de ser avó.
"Tenho muita vontade de ser avó, mas isso vai ocorrer no
momento certo", planeja Maria. Antes de ingressar na
autarquia, Maria trabalhou numa sorveteria, no comércio e
também como empregada doméstica. Mas o prazer de cozinhar
em casa sempre foi mantido. Seu prato preferido: “arroz, feijão
e salada, um bifinho, linguiça frita e carne de panela com
batata”. "Minha filha é enjoada, mas, modéstia a parte, sou
uma boa cozinheira", sorri Maria. "Na cozinha, além da comida,
nos preocupamos muito com a limpeza e a higiene. A
responsabilidade é grande", orgulha-se Maria, que trabalha
diariamente das 5h30 às 14h30. De bem com a vida, o único
momento em que seus bonitos olhos claros enchem de
lágrimas é quando ela se lembra do pai, falecido
inesperadamente há 3 meses. Católica praticante, enaltece a fé
em Deus para superar os momentos difíceis: “Sem ele a gente
não vive”. Fora do DAE, Maria gosta de passear no shopping,
“batistar” na cidade e tomar sorvete, sempre acompanhada do
marido. O fato de trabalharem no
mesmo local nunca foi problema para
a Maria, pelo contrário, é motivo de
“duplo orgulho”. “O DAE é muito bom
para se trabalhar. No meu caso, tive
mais sorte ainda, pois a cozinha é
bastante unida”, ressalta a feliz
Maria.

