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Servidor tem prazo até 31
de dezembro para optar
pelo Estatuto

Mensagem ao Servidor
Estamos chegando ao final de mais um ano de
muito trabalho e dedicação. Sabemos do esforço
de cada um dos servidores no sentido de
oferecer o melhor para a comunidade. Com esse
espírito de oferecimento, desejo a todos os
servidores que as festividades de final de ano
que se aproximam encham seus lares de alegria
e de paz. Que o Natal faça brilhar a luz do
Menino D'us em cada um de vocês e, dessa
forma, possam ter forças para enfrentar um
novo ano, que por mais dificuldades que possa
trazer, certamente será vivido com
muita luta e coragem.
Manoel David Korn de Carvalho
Prefeito do Município de Tietê

Importante
saber

NOVEMBRO AZUL – No dia 29 de novembro, comemora-se o
Novembro Azul, campanha que visa conscientizar os homens
sobre a importância de fazer exames preventivos, inclusive ao
Câncer de Próstata. Em Tietê, a Secretaria de Saúde e
Medicina Preventiva, realizará vários exames na data, como
exames de pressão arterial e HIV, por exemplo. A campanha
será no Centro de Saúde II (em frente ao Fórum), das 8h às
12h. No entanto, o servidor público, assim como a população
em geral, também pode procurar as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) dos bairros para fazer ou agendar os exames.

DIABETES – O Dia Nacional do Diabetes foi comemorado em
14 de novembro. A doença é uma síndrome metabólica de
origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da
incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus
efeitos, causando um aumento da açúcar no sangue. O
paciente pode apresentar Pré-Diabetes, Diabetes tipo 1,
Diabetes tipo 2 e Diabetes Gestacional. Os sintomas do
Diabetes tipo 1 são: vontade de urinar, sede constante, perda
de peso, fraqueza, nervosismo. Os sintomas do Diabetes tipo
2 são: infecções frequentes, visão embaçada, difícil
cicatrização e formigamento nos pés. Se você apresentar
algum desses sintomas, procure atendimento médico.
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Segundo balanço do Departamento de Gestão Pessoal (DGP)
da Prefeitura de Tietê 33% dos servidores públicos municipais
já aderiram ao Estatuto do Servidor Público Municipal de Tietê.
No dia 31 de dezembro de 2014 acabará o prazo para o servidor
público municipal de Tietê fazer a opção pelo Estatuto.
O DGP pede a quem tem interesse em fazer a migração que não
a deixe para a última hora, principalmente devido aos feriados
do fim de ano.
O plantão de dúvida realizado pela Secretaria de Negócios
Jurídicos já se encerrou, mas o servidor que quiser mais
esclarecimentos sobre os vantagens do Estatuto, pode entrar
em contato com o DGP pelo 3282-6352.
VANTAGENS
Entre as vantagens do Estatuto do Servidor Público Municipal
de Tietê encontram-se benefícios como 14° salário;
possibilidade ocupar funções de confiança; incorporação da
gratificação do cargo em comissão e da função de confiança à
remuneração do servidor (10% por ano); licença prêmio de 90
dias a cada 5 anos de trabalho, a qual pode ser transformada
em remuneração total ou parcial; direito a afastamentos como
em caso de doença em família.
TERMO DE OPÇÃO
Quem perdeu o termo de opção que foi enviado junto ao
holerite, pode imprimi-lo no site da Prefeitura
(www.tiete.sp.gov.br), no ícone Servidor Público, onde haverá
o link Termo de Opção.

Confira os Pontos Facultativos
do Final de Ano
No último dia 10, o prefeito Manoel David decretou os
pontos facultativos para as festas de final de ano de 2014.
Segundo o decreto, ficam declarados pontos facultativos nas
repartições públicas municipais de Tietê os dias 24, 25 e 26
de dezembro em virtude do feriado de Natal, comemorado
no dia 25.
Na semana seguinte, serão pontos facultativos os dias 31 de
dezembro, 1° e 2 de janeiro, devido ao feriado de Ano Novo,
comemorado no dia 1° de janeiro.
Na justificativa do decreto, o prefeito Manoel David explica
que o Natal e o Ano Novo são amplamente comemorados
devido ao significado que possuem entre todos e que
considera justo que os Servidores Públicos possam festejar
as datas tão importantes do “nosso calendário”.
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Inaugurada a Casa do Servidor da Prefeitura de Tietê

Foi inaugurada no dia 24 de outubro a Casa do Servidor
em homenagem ao funcionário público municipal Júlio
César de Oliveira Corrêa, já falecido. Participaram do
descerramento da placa em homenagem ao servidor, a
viúva do homenageado, Cleusa Maria Candido Corrêa e
a mãe dele, senhora Idalina.
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O evento foi marcado por muita emoção e também
contou com a participação do vice-prefeito Fra Frá, e
com as palavras do então secretário de Administração e
Modernização, David Luiz Pereira, do diretor do
Departamento de gestão pessoal, Fábio José Sbompato
Marson e do prefeito Manoel David. A Casa do Servidor
funciona no prédio que abriga o Departamento de
Gestão Pessoal, vinculado à Secretaria de
Administração e Modernização, e o Serviço
Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT) e, agora, passa a ser um espaço especial para
o servidor público tieteense.
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Momento do descerramento da placa de inauguração da Casa do Servidor

Equipes de servidores que atuam no Departamento de Gestão Pessoal

Servidores destacam-se
no Mountain Bike

Aniversariantes
18/11 - Maria Laquis Marques e Andrea S. A. da Silva.
19/11 - Renata F. Coan, Ana Lucia C. Goldoni, Maria
Cecília Barijan e Moizes Marinho.
20/11 - Rita de Cássia M. Polastri, Arnaldo B. Orsolini
(Cadi), Joarez F.P. Rodrigues, Stella M. Demartini e
Cristiano de Oliveira Ramos.
21/11 - Adalgiza P. Gomes, Maria H. B. Pieroni e
Esron Luiz de Souza.
22/11 - Ademilson Pereira.
23/11 - Clélia R. Telan, Elizanete C.G. Comino, Paulo
Cesar V. da Fonseca e Rafael Mariano Godinho.
24/11 - Lucas R. da Cruz, Lilian A.A. Barbosa Reis,
Maria Ap. de A. Scudeler e Aniele Tavares de Lima.
25/11 - Paloma C. Marcon Bazzo, Donizete Alves dos
Santos e Valdir dos Santos.
26/11 - Monique K. de Oliveira, Sirlei D. de Oliveira
Campos e Adriana Rosa Becegato.
27/11 - Luciana R. G. Oliveira Almeida, Vera Lúcia da
Rocha Coan, Jessica de L. Porto, Priscila G. Tavares e
Marileuza Rocha Vieira.
28/11 - Valdineia R. B. Martins, Luciana Cristina
Moura da da Silva, Fernanda A. de Arruda Pires e
Vera Lúcia Lopes.
29/11 - Márcia Celestina C. Domingues, Sandra
Cristina de Assis Cruz, Regiane Grando Melaré e
Ronaldo Ferreira de Almeida.
30/11 - Luan Caran Rabello Horta e André F. de Souza

Assessoria Imprensa - PMT

Foi realizada no último domingo, dia 09, em Tietê a 2ª
Maratona de Mountain Bike. Organizada por Rossano Beloto e
Grupo Bikers Zorkaides com apoio da Prefeitura do Município
de Tietê, através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer,
contou com a participação de 500 ciclistas de Tietê e região.
Entre eles estavam dois servidores da Prefeitura: o advogado
Marcos Santarém e a secretária de Obras, Roberta Uliana, que
demonstraram força e competência nesse esporte.
Roberta Uliana fez dupla com seu pai Roberto Uliana e
conquistaram o segundo lugar na categoria Dupla Mista 34 km.
Por sua vez, Marcos Santarém fez dupla com sua esposa
Regiana Santarém e conquistaram o 3º lugar nessa mesma
categoria. Parabéns às duas duplas vencedoras.

Também mostre o seu talento. Escreva para
imprensa@tiete.sp.gov.br
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