
 

26ª EDIÇÃO 

NOVEMBRO 

 2021  

Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a 

comunicação interna e de trazer mais 

informações e avisos do DRS XIII. 

 

 

Comemoração do Dia do  
Funcionário Público. 

 Seguindo todas as normas sanitárias 
COVID-19, no último dia 26 de outubro fizemos 
uma pequena reunião para comemorarmos o 
nosso dia. 
 Obrigado a todos que fizeram esse 
momento acontecer.  

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
SERTÃOZINHO EM FOCO 

 Durante todo o mês de 
agosto, a Secretaria Municipal da 
Saúde de Sertãozinho - SP 
realizou várias ações de 
conscientização sobre a 
importância do aleitamento 
materno para a saúde do bebê a 
curto e a longo prazos. Os 

profissionais de saúde das UBS orientaram as 
famílias, de forma mais intensiva, quanto aos 
benefícios da amamentação 
exclusiva até os seis meses de 
idade. Atenção especial 
também foi dedicada às 
famílias durante o teste do 
pezinho dos recém-nascidos. 
 Durante os 
atendimentos foram 
distribuídos folhetos informativos, garrafas de água 

personalizadas para incentivar a 
hidratação das mães, de suma 

importância para a 
produção de leite 
materno. 
Além disso, os 
servidores da saúde utilizaram 
camisetas e bottons com a logo da 

campanha. 
 

Oficinas Alimenta Brasil 
 Abaixo, a relação de 
Oficinas do Estratégia Amamenta 
e Alimenta Brasil - EAAB 
realizadas pela Secretaria 

Municipal da Saúde de Sertãozinho-SP e pelas 
Unidades Básicas de Saúde (e as próximas que serão 
realizadas) e algumas fotos em anexo (feitas pela 
Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho) para publicação: 
- Oficina realizada na UBS Cohab VIII (10/09/2021) 
- Oficina realizada na UBS Cruz das Posses 
(17/09/2021) 
- Oficina realizada na UBS Shangri-lá (01/10/2021) 
- Oficina realizada na UBS Santa Rosa (08/10/2021) 
- Oficina realizada na UBS 
Cohab III (12/11/2021) 
- Oficina realizada na UBS 
Alvorada (26/11/2021) 
 
A "Estratégia Nacional para 
Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 
Complementar Saudável no SUS - Estratégia 
Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)", tem objetivo 
de qualificar o processo de trabalho dos profissionais 
da atenção básica. 
Os encontros objetivaram ampliar a discussão a 
respeito da importância da amamentação e fomento 
à alimentação saudável na infância. Contou com a 
participação das 4 (quatro) Tutoras EAAB que 
trabalham na Política Municipal de Saúde de 
Sertãozinho e de toda a equipe das Unidades Básicas 
de Saúde. 

 

Certificado Internacional 
 A Secretaria Municipal da 
Saúde recebeu uma certificação 
internacional pela realização da 
Oficina Estratégia e Alimenta 
Brasil na Unidade Básica de Saúde 
Francisco Xavier de Carvalho.  
 As informações fornecidas 
pelos diversos países serão úteis 

para compartilharmos experiências e lições de todo o 
mundo. Sertãozinho foi contemplado e suas ações 
conhecidas internacionalmente 

 
Gisele Dayane Milani 

Doutora em Serviço Social / Assistente Social - CRESS/SP 52788 

 
 
 
 

NOVEMBRO 
Osni 3 Motorista 
Sueli Castro 3 Planejamento 
Eliane 10 Recursos Humanos 
Nilce 10 GVE 
Dr. Neldo 11 Agendamento 
Maura 14 Planejamento 
Vininha 15 Farmácia 
Marta Silva 23 Finanças 
Ondina Santos 27 Farmácia 
Dr. Hélio 28 Regulação 

DEZEMBRO 
Tala  4 GVE 
Paulo Alexandre 5 Finanças 
Nilson 8 Farmácia Alto Custo 
Adriana Ruzene  11 Gabinete 
Jose Luis 11 Farmácia 
Carla 12 GVE 
Beth  12 Finanças 
Maria Sylvia  13 Jurídico 
Nilza Artal 13 Suprimentos 
Alexandrina 15 Finanças 
Helber 18 Farmácia Alto Custo 
Ana Paula 24 VISA 
Shirley  27 Limpeza 
Joana  28 Recursos Humanos 
Drª Ione  29 Jurídico 



CONVITE ESPECIAL II 
 Nos dias 25 e 26 de novembro de 2021 ocorrerá a 
XI EXPOSAÚDE RIBEIRÃO 2021 através das plataformas 
Youtube e Google Meet.  
 O evento tem como propósito dar visibilidade às 
experiências bem-sucedidas nas unidades de saúde e às 
pesquisas aplicadas para a prática no Sistema Único de 
Saúde (SUS) em Ribeirão Preto. É direcionada aos 
profissionais e pesquisadores que atuam nas 
unidades/serviços de saúde de Ribeirão Preto e à 
divulgação dessas atividades para a população do nosso 
município.  
 A Comissão Organizadora da XI EXPOSAÚDE da 
Secretaria Municipal de Saúde tem a honra de convidá-lo 
para a solenidade de abertura que ocorrerá no dia 25 de 
novembro de 2021 às 08h00. 
 Para prestigiar as atividades nos dois dias de 
evento, os pôsteres serão expostos virtualmente no site da 
SMS 
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/saude/exposaude 

  
PROGRAMAÇÃO  
Dia 25 de novembro -Solenidade de Abertura – início às 
8h00  
Link Youtube: https://youtu.be/lRmGqMXpF8Q 
  
Dias 25 e 26 de novembro das 9 às 17h  
Google Meet: os links das salas ficarão disponíveis alguns 
minutos antes do início das atividades no site da SMS 
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/saude/exposaude 
  
• Apresentação dos trabalhos e Rodas de conversa  
Categoria 1 - Pesquisa Aplicada na Prática do SUS  
Para quem realizou alguma pesquisa em nossas unidades.  
Categoria 2: Experiências no Serviço  
 A Experiência que no trabalho (das unidades e 
serviços de saúde) foram caracterizadas pela promoção de 
avanços, que indicaram a solução de 
problemas/obstáculos, e que passaram a fazer parte do 
cotidiano.  

COMISSÃO ORGANIZADORA 
XI Exposaúde 2021 

 

RH 

Notícia 
 

Eliane de Paula Silveira Mello 
Diretor Téc. I – NRH/DRS XIII – RP 

SÃO PAULO 

PREVIDÊNCIA 

Portaria SPPREV-236, de 16/11/2021 

Disciplina o censo previdenciário dos inativos e 
pensionistas civis e militares no âmbito da São Paulo 
Previdência no ano de 2022. 
Art. 2º - O censo previdenciário SPPREV 2022 será 
realizado em duas etapas distintas, quais sejam: 
a) A 1ª etapa é a Atualização Cadastral Online. Nessa 
etapa,os beneficiários deverão realizar a atualização 
de seus dados cadastrais. A atualização poderá ser 
feita, a partir de 1º de janeiro de 2022, pelo próprio 
inativo ou pensionista por meio do site da São Paulo 
Previdência (www.spprev.sp.gov.br), canal Serviços 
Online aos Beneficiários, mediante login e senha, ou 
ainda pelo aplicativo para smartphones da SPPREV. 
b) A 2ª etapa é o Recadastramento (prova de vida). O 
procedimento deve ser realizado no mês de 
aniversário do inativo ou pensionista, durante o ano 
de 2022. 
Art. 3º - O recadastramento deverá ser realizado no 
mês do aniversário do beneficiário e poderá ser 
efetuado no Banco do Brasil, em qualquer agência 
localizada no território brasileiro. 
§ 5º - Ultrapassado o período de 6 meses após o mês 
de seu aniversário, sem a realização do 
recadastramento anual,é obrigatório que os 
beneficiários compareçam à sede ou aos escritórios 
regionais da SPPREV para se recadastrar.  
§ 6 º - Ultrapassado o período de 12 meses após o 
mês de seu aniversário, sem a realização do 
recadastramento anual, é obrigatório que os 
pensionistas civis e militares façam também,além do 
recadastramento, o procedimento de Liberação de 
Pagamento Retido constante do site da SPPREV. 
§ 7º - Caso o beneficiário não mantenha seu 
endereço, telefone de contato e e-mail atualizados 
junto aos cadastros da SPPREV, impedindo ou 
dificultando a comunicação com esta autarquia, 
poderá ocorrer a suspensão dos créditos de seu 
benefício até a regularização da situação. 
Art. 6º - Os beneficiários residentes no Estado de São 
Paulo impossibilitados de locomoção por motivo de 
saúde poderão solicitar a visita domiciliar de 
recadastramento a ser realizada por servidor da 
SPPREV ou funcionário de empresa designada pela 
autarquia. 
§ 2º - O pedido deverá ser formulado, 
preferencialmente, por meio do Tele atendimento 
(0800 777 7738 - para ligações gratuitas de telefones 

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/saude/exposaude
https://youtu.be/lRmGqMXpF8Q
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/saude/exposaude


 

fixos, e (11) 2810-7050 - para ligações tarifadas de 
celulares) ou, excepcionalmente, na sede ou nos 
escritórios regionais da SPPREV. 
Art. 14 - No caso dos beneficiários cuja concessão do 
benefício ocorrer em 2022, há duas situações: 
a) Beneficiários que fazem aniversário em mês 
anterior à data da concessão estão dispensados da 
realização do Censo Previdenciário em 2022. 
b) No caso de beneficiários que fazem aniversário em 
mês posterior à data da concessão, a 1ª etapa do 
Censo Previdenciário- Atualização Cadastral Online e 
a 2ª etapa – Recadastramento 
devem ser realizadas em 2022, para que não tenham 
o benefício suspenso. 
Art. 15 - Será considerado recenseado no ano de 
2022 o beneficiário que realizar as duas etapas do 
Censo Previdenciário SPPREV 2022 (1ª Etapa - 
Atualização Cadastral Online e 2ª Etapa- 
Recadastramento). 
Art. 16 - A não efetivação da 1ª Etapa do Censo 
Previdenciário seguida do recadastramento no ano 
de 2022, com observância das normas estabelecidas 
nesta Portaria e o não cumprimento das disposições 
legais vigentes, ensejarão a suspensão do pagamento 
do benefício até que seja regularizada a situação pelo 
inativo ou pensionista. 
§1º O beneficiário que realizar apenas uma das 
etapas,independentemente de qual seja, também 
estará sujeito à suspensão do benefício. 
Art. 18 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, gerando efeitos a partir do dia 01-01-
2022. 

 
 
 

Fórum de Alta Responsável  
Élida Rodrigues Luchesi 

Dir. Téc- Núcleo de Humanização 

 

 
 
 
 

#NovembroAzul 
 

A Área Técnica da 
Saúde do Homem da 
SES/SP convida para o 
Webinar: 
“A Saúde do homem no 
estado de São Paulo” 
 

Palestrante: 
 
24/11/2021 
10:00h – Quarta Feira 
 
- DR. Arnaldo Sala 
Coordenador da Atenção Básica – SES-SP 
 
Assista a transmissão ao vivo no YouTube pelo link 
 
https://youtube.com/channel/UCHC5aPRpWqP9QD3h9oG
EFRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos ajudar! 
 

 Esse Grupo arrecada brinquedos e donativos 
para  o Natal Solidário 
 Grupo Blessers Voluntários  
 Contato Lelier  16-99130-64-69 

 

https://youtube.com/channel/UCHC5aPRpWqP9QD3h9oGEFRA
https://youtube.com/channel/UCHC5aPRpWqP9QD3h9oGEFRA

