ao

cidadão

a

melhor

qualidade

no

atendimento em todas suas necessidades.

14ª EDIÇÃO

Chegar mais cedo, sair mais tarde,

NOVEMBRO

trabalhar

2020

de

sábado, feriado,

Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a
comunicação interna e de trazer mais
informações e avisos do DRS XIII.

domingo
necessário

se
for,

para não deixar

28 de Outubro
Dia do Funcionário Público

acontecer

a

descontinuidade

Neste mês de outubro, precisamente

dos serviços.

dia 28, comemoramos o “Dia do Funcionário
Público”, este cidadão que dispõe de grande
parte da sua vida com o propósito de servir
à população. Neles
encontramos
professores,
enfermeiros,
médicos, policiais,
assistentes,
técnicos,

entre

outros, que estão
na lista de milhares de profissionais que
definem como propósito de vida essa
dedicação.
Neste

DRS

profissionais que
se

empenham

diariamente para
que,

com

suas

atividades,
possam

ofertar

contamos

com
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Nossa homenagem a quem faz a
diferença na vida de muita gente, nossos
agradecimentos a cada servidor público que
trabalha

com

seriedade,

dedicação,

contribuindo para uma gestão pública
eficiente, com honestidade e transparência.

NOVEMBRO
Osni
Sueli Castro
Alessandro Silva
Eliane
Nilce
Dr. Neldo
Margareth
Maura
Vininha
Lourdinha
Marta Silva
Elvira
Ondina Santos
Dr. Hélio

3
3
4
10
10
11
11
14
15
16
23
26
27
28

Motorista
Planejamento
Farmácia Alto Custo
Recursos Humanos
Planejamento
Agendamento
GVE
Planejamento
Jurídico
Finanças
Finanças
NAOR
Farmácia
Regulação

municípios paulistas. A média mensal de solicitação de
testes rápido de HIV caiu aproximadamente 50% em
relação aos mesmos meses de 2019.
A campanha este ano também visa promover o
acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que
conheçam seu status sorológico, e vincular o portador do
HIV à referência e ofertar o tratamento imediatamente
após o diagnóstico.
Cada município, de acordo com condições locais e
momento da epidemia de COVID 19, deve avaliar em que
unidades da rede pública é possível realizar ações de
campanha “Fique sabendo”. A meta é que cada município
realize as ações de testagem do HIV e da sífilis nas
unidades de saúde, e também nas unidades da Secretaria
de Administração Penitenciária que aderirem à campanha,
com segurança, adotando as medidas de prevenção e
proteção contra o COVID.
Informações sobre a Sífilis

DEZEMBRO
Tala
Paulo Alexandre
Nilson
Adriana Ruzene
Jose Luis
Carla
Beth
Maria Sylvia
Nilza Artal
Juninho
Alexandrina
Shirley
Joana
Drª Ione

4
5
8
11
11
12
12
13
13
13
15
27
28
29

GVE
Finanças
Farmácia Alto Custo
Planejamento
Farmácia
GVE
Finanças
Jurídico
Suprimentos
NAOR
Finanças
Limpeza
Recursos Humanos
Jurídico

13ª CAMPANHA ESTADUAL FIQUE SABENDO 2020: TESTAGEM DE HIV E SÍFILIS EM TEMPOS
DE COVID-19
Nilce Helena de Paula Kezh

O

Programa
Estadual de DST/AIDS-SP,
inicia em parceria com os
645 municípios, a divulgação
de sua 13ª edição da
Campanha Fique Sabendo,
para testagem do HIV e da
SÍFILIS, a ser realizada no
período de 1 a 7 de dezembro de 2020. A campanha anual
é uma importante ação de intensificação da testagem do
HIV e da Sífilis junto às populações mais expostas ao HIV e
à SÍFILIS.
A pandemia de COVID 19 tem causado forte
impacto na oferta de testagem do HIV e da sífilis nos

A sífilis pode ser transmitida através de relações
sexuais desprotegidas (sífilis adquirida), que pode
acometer a população adulta, gestantes e por transmissão
vertical (sífilis congênita), quando ocorre a transmissão da
doença da mãe para o bebê durante a gravidez (sífilis
gestacional). Quando não tratada, a doença pode evoluir a
estágios de maior gravidade, comprometendo órgãos
internos como coração, fígado e sistema nervoso central.
No Estado de São Paulo, foram notificados 43.443
casos e 560 óbitos por sífilis congênita desde 1986. O alto
número de casos na população adulta impacta a
transmissão da doença para as mulheres em idade fértil
resultando em gestante com sífilis. A taxa de detecção da
sífilis em gestantes continua em ascensão. Em 2019, foram
diagnosticados 12.676 gestantes com sífilis, contra 12.650
em 2018 e 10.804 em 2017. (Fonte: Centro de Referência e
Treinamento DST/Aids-SP)
A detecção das gestantes com sífilis, associado ao
tratamento oportuno e adequado, tem contribuído para
evitar casos de sífilis congênita. Uma gestante com sífilis
não tratada, pode transmitir a doença para o seu bebê
resultando em aborto ou malformação do feto.
O Programa Estadual DST/Aids-SP disponibiliza
tratamento e testes de sífilis e anti-HIV, que visam o
diagnóstico precoce e podem ser realizados o ano todo.
Mais informações podem ser encontradas no
site www.crt.saude.sp.gov.br

COMUNICADO Nº 02 - NRH /
DRS XIII – RIBEIRÃO PRETO
À vista da aprovação da Lei Estadual nº
17.293, de 15 de outubro de 2020 que, entre outras medidas,
promoveu alterações no Decreto-Lei nº 257, de 29 de maio de
1970 que dispõe sobre a organização do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE,
informamos:
- A Lei trouxe uma disposição transitória, onde os empregados
públicos da Administração Direta e Indireta do Estado de São
Paulo (regidos pela CLT), podem solicitar inclusão no IAMSPE,
mediante solicitação dentro do prazo de 180 dias a partir da
data da publicação da lei (16/10/2020).
- Poderão solicitar sua inscrição como contribuinte facultativo
do IAMSPE e uma vez inscritos, poderão inscrever seus
beneficiários.
A Lei também trouxe novidades no sistema de contribuição:
Foram estabelecidas as seguintes alíquotas de contribuição
de acordo com a idade do contribuinte:
2% para o contribuinte com idade menor que 59 anos;
3% para o contribuinte com idade maior ou igual a 59
anos;
Estabeleceu acréscimo na alíquota do contribuinte que fizer
a inscrição de beneficiários, na seguinte conformidade:
0,5% para cada beneficiário com idade menor de 59
anos;
1% para cada beneficiário com idade maior ou igual a 59
anos;
A nova lei estabeleceu que o
contribuinte poderá incluir
ou excluir beneficiários a
qualquer tempo, respeitando
o período mínimo de
permanência de 24 (vinte e
quatro) meses após a
inclusão.
Consideram-se beneficiários:
- O cônjuge ou companheiro;
- Os filhos solteiros até completarem 21 anos;
- Os filhos maiores de ate 25 (vinte e cinco) anos, desde que,
cursando estabelecimento de ensino médio ou superior;
- Os filhos maiores desde que incapacitados para o trabalho,
sem economia própria e não amparados por outro regime
previdenciário;
- Equiparam-se aos filhos beneficiários os adotivos, os
enteados, os menores que, por determinação judicial, se
acham sob sua guarda, os tutelados, sem economia própria.
Estabeleceu as seguintes alíquotas para os agregados (pais, o
padrasto e a madrasta):
- 2% no caso de agregado com idade menor que 59 anos;
- 3% no caso de agregado com idade maior ou igual a 59 anos.
Solicitamos o comparecimento dos funcionários (ativos e
inativos), regidos pela CLT, no Recursos Humanos – DRS XIII
para ciência e manifestação de interesse.
NRH fornecerá o requerimento para que o funcionário
apresente no IAMSPE, juntamente com cópia do CPF, RG
(servidor e beneficiário/agregado), comprovante de
residência e holerite (servidor).
IMPORTANTE: O IAMSPE AVALIARÁ A PERTINÊNCIA DA
SOLICITAÇÃO.
Eliane de Paula Silveira Mello
Diretor Técnico I – NRH / DRS XIII

Vacinas contra Covid-19 são seguras? Por que
vacinar é tão importante?
Marina Claro de Souza
Farmacêutica do GVS Ribeirão Preto

Em nossa região, vivemos uma fase de decaimento do
número de casos de Covid-19, porém, é preciso que nos
mantenhamos alerta já que na Europa e até mesmo na
região norte do Brasil, já se iniciou a chamada “segunda
onda” da doença. Assim, as medidas de distanciamento
social, uso de máscaras e de álcool gel são as únicas
estratégias que podem ser adotadas para tentar reduzir
a reemergência de novos casos enquanto a população
mundial não for imunizada. Atualmente, temos diversas
vacinas contra a Covid-19 em teste em todo o mundo,
sendo que algumas delas já se encontram na fase 3 de
desenvolvimento, onde já se sabe que a vacina é segura
e se avalia sua eficácia. É o último passo antes da
aprovação pelos órgãos sanitários para que a mesma
possa ser produzida em larga escala e aplicada na
população. No Brasil, temos duas vacinas já em estágios
avançados da fase 3, a CoronaVac, produzida em
parceria com o Instituto Butantan, e a vacina da
Universidade de Oxford, em parceria com a Fiocruz,
além de outras no início da fase 3, como a da Johnson &
Johnson, por exemplo. É fundamental ressaltar que,
independentemente de sua origem, todas as vacinas
estão sendo testadas de acordo com rigorosos
protocolos de segurança nacionais e internacionais e
somente serão liberadas pela ANVISA após
comprovação de sua segurança e eficácia. Para imunizar
toda a população mundial será necessário um grande
esforço coletivo, envolvendo diversas indústrias
farmacêuticas, institutos de pesquisa, além de insumos
como seringas e agulhas, bem como de profissionais de
saúde para realizar a vacinação. Sendo assim, por mais
que todos os países não estejam medindo esforços para
agilizar ao máximo todo este processo, a vacinação em
massa não acontecerá rapidamente, de modo que é
necessário manter as medidas preconizadas para
contenção da propagação da doença. Lembrando
sempre que, por se tratar de uma doença altamente
contagiosa, todos têm o dever de respeitar as normas
sanitárias em prol não apenas de sua própria saúde,
mas também da saúde do próximo. O mesmo vale para
a vacinação. Ao ser vacinado, o indivíduo não protege
somente a si mesmo, mas também reduz as chances de
proliferação do vírus e consequentemente, reduz as
chances de contaminação de indivíduos mais
vulneráveis,
que podem
desenvolver
as formas
mais graves
da doença,
até mesmo
evoluindo
para óbito.

Filmes
Bem-Vindo A Marly-Gomont
1975. Seyolo Zantoko (Marc
Zinga) é um médico que
acabou de se formar em
Kinshasa, capital do seu país
natal, o Congo. De lá, ele
decide partir para uma
pequena aldeia francesa, um
vilarejo que lhe deu uma imperdível oportunidade de
trabalho. Com a sua família ao seu lado, Zantoko embarca
na maior jornada de sua vida, onde precisará vencer o
preconceito e as barreiras culturais para vencer.
Que Mal Eu fiz a Deus?
O casal Verneuils tem quatro filhas.
Católicos, conservadores e um pouco
preconceituosos, eles não ficaram muito
felizes quando três de suas filhas se
casaram com homens de diferentes
nacionalidades e religiões. Quando a
quarta anuncia o seu casamento com um
católico, o casal fica nas nuvens e toda a família vai se
reunir. Mas logo eles vão descobrir que nem tudo é do
jeito que eles querem.
O Aluno: Uma Lição de Vida
Baseado em fatos reais, o filme conta a
história de Kimani Maruge (Oliver Litondo),
um queniano de 84 anos que está
determinado a aproveitar sua última chance
de ir à escola. Desta forma, para aprender a
ler e escrever, ele terá que se juntar a
crianças de seis anos de idade.

Amor Garantido
Em Amor Garantido, para
salvar
seu
pequeno
escritório de advocacia, a
séria
advogada
Susan
(Rachael Leigh Cook) aceita
pegar o caso de Nick
(Damon Wayans Jr.), um
cliente novo e encantador
que quer processar um site de namoro que garante
encontrar seu amor. Mas, à medida que o caso esquenta,
também aumentam os sentimentos de Susan e Nick.
Amor com Data Marcada
Dois estranhos, cansados de estar sozinhos nos feriados,
aceitam acompanhar um
ao outro em todas as
festas do ano, isso
depois que a família
começa a incomodar
para que eles encontrem
um amor. Será que
funciona? Nada de
sentimentos, tudo platônico.

Livros
A Amiga Genial

O Segredo

Viver Duas vidas
O filme Viver duas vidas aborda o avanço
inexorável da doença de Alzheimer, em um
homem nos seus setenta anos. Um professor de
matemática, de nível universitário, que se
vangloria do seu pensamento racional, toma
consciência da doença através da explicação de
seu médico.
Série: Emily em Paris
Emily Cooper (Lily Collins) é uma jovem
executiva de marketing que se muda de
Chicago para Paris, após receber uma proposta
de trabalho inesperada. Ela agora tem a chance
de realizar todos os seus sonhos, mas se
depara com muitos desafios pelo caminho desde o fato de não saber falar francês até a
dificuldade em fazer amigos, passando por
aventuras amorosas dignas de um filme. Emily vai precisar,
então, achar o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal
para aproveitar ao máximo seu tempo na Cidade Luz.
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