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POSSE GERAL DAS CIPAS
Os certificados foram entregues  
aos Coordenadores.

No Auditório da Se-
cretaria da Administra-
ção Penitenciária, as 
10h:45m do dia 18 de 

maio, aconteceu a posse geral das CIPAS.

Estiveram presentes no evento o Secretário da 
Administração Penitenciária, Lourival Gomes; Luiz 
Carlos Catirse, Secretário-Adjunto; Antônio José 
de Almeida, Coordenador das Unidades Prisio-
nais da Região Metropolitana; Jean Ulisses Cam-
pos Carlucci, Coordenador das Unidades Prisio-
nais da Região Central; Carlos Alberto Ferreira de 
Souza, Coordenador das Unidades Prisionais da 
Região Noroeste; Roberto Medina, Coordenador 
das Unidades Prisionais da Região Oeste; Nestor 
Pereira Colete Junior, Coordenador das Unidades 
Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral; 
Solange Ap. G. de M. Pongelupi, Coordenadora 
de Saúde do Sistema Penitenciário; Iracema Cos-
ta Jansson, Diretora do Grupo de Planejamento e 
Gestão da Qualidade de Vida e Saúde do Servidor 
e servidores da SAP

O evento consistiu na entrega pelo Secretário Lou-
rival Gomes aos Coordenadores presentes, dos 
certificados de instalação das CIPAS nas unidades 
prisionais e sedes administrativas da SAP.

Em sua fala, o secretário Lourival Gomes, desta-
cou a importância da CIPA, e também de como 
a participação dos servidores é importante nesse 
processo, sendo eles os primeiros a observarem as  

demandas de segurança no ambiente de trabalha-
do e propondo medidas preventivas. 

Iracema Costa Jansson, Diretora do GQVIDASS fez 
um breve relato histórico da CIPA na SAP, destacan-
do ser dentre as Secretarias de Estado a primeira e 
até o momento a única a implantar CIPA.

A CIPA na SAP começa a nascer com a Resolução 
SAP 33, de 05.10.1998 que criou o Grupo de Tra-
balho para promover estudos sobre a implantação 
de CIPA nas Unidades Prisionais, tendo entre seus 
integrantes o atual Secretário da Administração  
Penitenciária, a época, Coordenador COESPE.

Em 2006 a Secretaria da Administração Penitenciá-
ria possuía 40,56% de CIPAS implantadas. Em 2010 
possuía 100%, percentual mantido nas renovações 
seguintes. Para o biênio 2018/2019, os dados apu-
rados apontam 100% de renovação com 170 CIPAS 
instaladas, perfazendo um total de 1.129 cipeiros.



aconteceu  CQVIDASS VALI

CONSULTAS 
OFTALMOLÓGICAS BANCO 
DE OLHOS DE SOROCABA 
As consultas realizadas pelo Hospital 
Oftalmológico do Banco de Olhos 
de Sorocaba (BOS) tiveram início 
no final de março e estenderam-
se até o mês de abril. Em maio, a 
Unidade móvel do BOS percorreu os 
CDP de Mogi das Cruzes e Suzano, 
totalizando 604 atendimentos.

DIA DAS MÃES 
A semana antecedida ao Dia das Mães foi comemorada com diversas 
homenagens, desde a realização de café da manhã especial, mensagens, 
apresentação musical, até a entrega de lembranças às Servidoras.

CAMPANHA DO  
AGASALHO 
Foram arrecadadas pelas CIPAs 
peças de vestuário, cobertores, 
lençóis, pares de calçados e 
brinquedos, durante o período de 
abril a maio, que foram doados às 
instituições beneficiadas escolhidas 
pelas CIPAs.

VACINAÇÃO CONTRA 
INFLUENZA 
Ocorrida na primeira quinzena de 
maio na Sede da COREVALI e nas 
Unidades Prisionais.

DIA DO AGENTE DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA 
Foi celebrada uma missa campestre e entregue 
uma lembrança aos Agentes de Segurança 
Penitenciária de São José dos Campos, em 
alusão ao dia 12 de maio, dia do Agente de 
Segurança Penitenciária.



aconteceu  CQVIDASS VALI aconteceu  CQVIDASS OESTE

  

DIA DA ENFERMAGEM E DIA DO ASSISTENTE SOCIAL
Nas primeiras semanas de maio, os profissionais de enfermagem e assistência social foram homenageados pela atenção 
especial que dão às nossas vidas, cuidando de todos com carinho e muita dedicação.

  

CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA
A Campanha de imunização do vírus Influenza foi realizada entre os meses de abril e maio através da CQVIDASS Oeste a 
todos os servidores da CROESTE. Em parceria com a Diretoria de Saúde das unidades, os funcionários de todos os setores  
e turnos foram imunizados com o apoio da equipe de enfermagem e com os alunos da Universidade Paulista, UNIP.

  

ESPECIAL DIA DAS MÃES
Em comemoração ao Dia das Mães, as unidades de Região Oeste 
organizaram-se e realizaram diversas atividades. As mães servidoras 
receberam mimos e foram parabenizadas por este dia especial.

DIA DO AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
A CIPA homenageou os agentes penitenciários. Foram fixados nas 
dependências das unidades, cartazes e mensagens de agradecimento, 
parabenizando a todos pela garra, força, humildade e dedicação.



aconteceu  CQVIDASS NOROESTE

SEMANA DE PREVENÇÃO E COMBATE A HIPERTENSÃO ARTERIAL 
Em alusão ao Dia Nacional de Combate a Hipertensão Arterial, 26/04, data regulamentada pela Lei Federal  
Nº 10.439/2002, o CQVIDASS e o CRASPP, desenvolveram a Semana de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial que 
ocorreu no final do mês de abril nas Unidades Prisionais e na Sede da CRN com objetivo de conscientizar sobre  
a importância de se conhecer e entender os valores da pressão arterial e, sensibilizaram servidores.

SAÚDE DOS OLHOS
No início de maio, o ônibus do BOS (Banco de Olhos Sorocaba), visitou o CDP de Itatinga. O Projeto oferece consultas 
oftalmológicas, controle de diabetes e pressão arterial, tendo como principal objetivo a saúde dos servidores. Próxima 
cidade será Itaí, dia 29/06/2018.

PALESTRA DIA MUNDIAL SEM TABACO
Na Penitenciária de Álvaro de Carvalho SP, foi realizado 
para os servidores à palestra de orientação quanto os 
malefícios do uso do tabaco visto que o uso do tabaco 
mata mais de 7 milhões de pessoas por ano no mundo.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
No dia 22 de março, Dia mundial da Água, o Centro de 
Qualidade de Vida e Saúde do Servidor - CQVIDASS Região 
Noroeste, promoveu no auditório da CRN uma palestra 
sobre a Importância da prevenção das Doenças Renais.



aconteceu  CQVIDASS NOROESTE aconteceu  CQVIDASS METROPOLITANA

DIA DA MÃES
Foram realizadas confraternizações com direito a café da manhã e chá da tarde em comemoração ao Dia das Mães nas 
Unidades Prisionais com a participação das servidoras, que receberam lembrancinhas, chocolates e flores, bem como 
sessão de beleza e massagem corporal relaxante.

CURSO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO E 
SOCORRISMO
No final de maio, o CDP de Itapecerica 
da Serra, promoveu o curso de 
“Prevenção e Combate a Incêndio 
e Socorrismo”, por intermédio dos 
docentes da equipe do G.A.S da 
Coremetro, a fim de proporcionar aos 
servidores conhecimentos teóricos 
e práticos que possam ajudá-los 
a executar as ações preventivas e 
combater princípios de incêndios.

YOGA
Em parceria com o Consulado Geral da Índia e a SAP, foram 
realizadas aulas demonstrativas da prática de yoga no CDP II 
de Pinheiros e no Centro Cultural da Índia para os servidores 
da sede da SAP. Também será oferecida capacitação aos 
servidores que posteriormente serão multiplicadores da 
prática de yoga na SAP.

DOAÇÃO DE SANGUE E DIA 
MUNDIAL SEM TABACO
Com intuito de incentivar a todos, dirigente 
do CDP de Diadema juntamente com alguns 
membros da CIPA de maneira voluntária, 
realizaram doação de sangue no Hospital do 
Servidor Público Estadual. Posteriormente, 
distribuíram folders cedidos por aquele banco 
de sangue com orientações relacionados a 
doação de sangue. Outra ação desenvolvida 
foi a distribuição de folders alusivos ao Dia 
Mundial sem Tabaco, principalmente aos servidores fumantes, 
orientando-os a se inscreverem no Programa “Quero Parar de 
Fumar”, do Centro de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, 
material este, enviado à todas as unidades.



aconteceu  CQVIDASS CENTRAL

DIA DAS MÃES
Na sede da coordenadoria a CIPA organizou um chá da tarde, montou um vídeo especial com fotos dos filhos das 
servidoras e teve momentos de emoção e muita reflexão. Nas unidades também foram desenvolvidas atividades 
comemorativas às mamães.

  

CAMPANHA DO AGASALHO 
2018
As CIPAS das unidades e Sede 
fizeram um trabalho excelente de 
arrecadação e distribuição dos 
itens arrecadados na campanha do 
agasalho de 2108, beneficiando 
várias entidades.

DIA MUNDIAL SEM TABACO
Em maio, foram realizadas palestras aos servidores e servidoras sobre o  
Dia Mundial sem Tabaco. Na ocasião, foram feitas advertências sobre os males 
causados pelo uso do tabaco, enfatizando ainda, programas oferecidos para 
quem deseja parar de fumar, por meio de medicamentos que reduzem a 
abstinência e principalmente o apoio de amigos e familiares.

FIQUE POR DENTRO DE TUDO QUE ACONTECE  
NO GQVIDASS 
Obtenha mais informações no site da SAP, acesse o link e fique por dentro do 
que acontece no GQVIDASS e nos CQVIDASS. Um espaço exclusivo para você 
ter acesso aos boletins, resoluções e informativos a qualquer momento.

Acesse o site http://www.sap.sp.gov.br e clique na imagem: 

BOS (ÔNIBUS ITINERANTE DO BANCO DE OLHOS  
DE SOROCABA)
Em junho, o ônibus do BOS visitou a região atendendo aos servidores das 
Unidades. Este serviço visa ter os cuidados básicos em relação à saúde ocular  
e à prevenção.

Grupo de Planejamento e
Gestão da Qualidade de
Vida e Saúde do Servidor



aconteceu  CQVIDASS CENTRAL JUNHO VERMELHO Doação de Sangue

  

A Campanha Nacional JUNHO VERMELHO e o 
Movimento “EU DOU SANGUE”, iniciada no dia 1º 
em todo o Brasil, tem o objetivo de conscientizar a 
população sobre a importância de doar sangue. A 
Fundação Pró-Sangue, ligada ao Governo do Es-
tado e parceira do movimento, é responsável pelo 
abastecimento de mais de 100 hospitais públicos da 
Grande São Paulo. Segundo a Fundação, os esto-
ques estão baixos, em torno de 40% da quantidade 
considerada ideal. 

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo con-
voca a todos que possam ajudar nessa campanha 
para manter em funcionamento os atendimentos de 

urgência, emergência e cirurgias em hospitais. As 
doações são essenciais para manter o estoque de 
plaquetas, que ajudam no controle de sangramen-
tos e são usadas em tratamentos contra o câncer, 
por exemplo. 

 Algumas recomendações para quem quer ser um 
doador: ter entre 16 e 69 anos (menores devem con-
sultar site da Secretaria da Saúde e maiores de 60 
anos devem ter doado ao menos uma vez antes de 
completar a idade); pesar mais de 50kg; levar do-
cumento de identidade original com foto recente; 
estar em boas condições de saúde; comparecer ali-
mentado ao posto de coleta;

Ao doador, na ocorrência de febre, diarreia ou outro 
sintoma de doença infecciosa até 7 dias após a doa-
ção, comunicar imediatamente a Fundação Pró-San-
gue pelos telefones: 0800-550-300 ou 4573-7500,  
ramais 7594 ou 7599. 

Fonte: prosangue.sp.gov.br  -  saude.sp.gov.br 

Dia mundial da luta contra o tabaco
O Dia Mundial sem Tabaco, comemorado anualmente em 31 de maio, foi criado 
em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como um alerta sobre as 
doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. No Brasil, o INCA é o 
responsável pela divulgação e elaboração do material técnico para subsidiar 
as comemorações em níveis federal, estadual e municipal. A epidemia global 
do tabaco mata quase 6 milhões de pessoas por ano. Destas, mais de 600 mil 
fumantes passivos (pessoas que não fumam, mas convivem com fumantes). Se 
nada for feito, estão previstas mais de 8 milhões de mortes por ano a partir 
de 2030. Mais de 80% dessas mortes evitáveis atingirão pessoas que vivem 
em países de baixa e média rendas. Para 2016, a OMS definiu como tema as 
embalagens padronizadas de cigarro e correlatos para ser trabalhado interna-
cionalmente.

Quer parar de fumar? Equivocadamente, muitas pessoas acreditam que o taba-
gista é um “viciado”, “sem força de vontade”, “que não deixa de fumar porque 

não quer”. Não é isso. Na verdade, quem fuma sofre de dependência química, ou seja, é alguém que ao 
tentar deixar de fumar, se defronta com grandes desconfortos físicos e psicológicos. Quanto mais cedo 
você parar de fumar menor o risco de adoecer. 
Fonte: inca.gov.br

  Se você também quer parar de fumar, procure uma Unidade Básica  
de Saúde (UBS) ou o CQVIDASS da sua região para participar do  
Programa Quero Parar de Fumar.
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No dia 28 de junho é comemorado ao redor do 
mundo o Dia do Orgulho LGBTI (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais. A data foi 
estabelecida após os motins de Stonewall ocorridos 
em 28 de junho 1969 em Nova Iorque. O Stonewall 
Inn, um bar de frequência LGBTI sofria com cons-
tantes batidas policiais, assim como outros bares do 
Greenwich Village. Espontaneamente, os frequen-
tadores do bar resistiram a entrada dos policiais 
dando início aos motins que se 
seguiriam por duas noites. Os 
motins são considerados até 
hoje os precursores dos movi-
mentos modernos de luta LGB-
TI e deram origem em 1970 às 
Paradas do Orgulho LGBTI hoje 
espalhadas por todo o mundo.

Mas qual a importância de lem-
brar o dia 28 de junho como 
marco da luta da garantia de 
direitos da população LGBTI? 
Para falar em qualidade de vida 
e trabalho na SAP é importante 
lembrar da importância do re-
conhecimento da diferença. Por 
apresentarem orientações se-
xuais e identidades de gênero 
divergentes da norma heteros-
sexual, pessoas LGBTI passam por privação de di-
reitos civis, além do preconceito sofrido no convívio 
com seus pares. 

Os efeitos da LGBTIfobia podem ser devastadores. 
Jovens LGBTI estão mais expostos a depressão e 
ao risco do suicídio do que a população em geral. 
Diferentemente do que acontece com outras popu-
lações que sofrem preconceito, é comum pessoas 
LGBTI não terem apoio de seus familiares e até se-
rem expulsos de casa.

Que tal conhecer a diversidade sexual e contribuir 
para a diminuição do preconceito e da discriminação?

 Ao lado você encontra uma explicação didática das 
possibilidades da sexualidade humana. Começan-

do pelo sexo biológico vemos que as pessoas po-
dem nascer com constituições corporais distintas, 
sexo masculino, sexo feminino e intersexualidade. 
O sexo biológico determina uma série de caracte-
rísticas baseadas em nossa composição genética. 
No sexo masculino a presença de pênis, testículos e 
cromossomos XY. No sexo feminino vagina, ovários 
e cromossomos XX. A intersexualidade é uma com-
binação de caracteres masculinos e femininos. 

A partir de sua constituição 
corporal as pessoas terão pos-
sibilidades diferentes de viven-
ciar subjetivamente o gênero 
(que engloba a dimensão so-
cial de como o sexo biológico 
é vivenciado), é o que chama-
mos de identidade de gênero. 
Pessoas cisgênero são aquelas 
que vivem o gênero em con-
gruência com o esperado para 
uma cultura, o que não acon-
tece para as pessoas trans, ou 
transgênero. Pessoas trans irão 
realizar intervenções corporais 
para que ele se adeque a sua 
vivência subjetiva. A identi-
dade de gênero irá ter uma  
expressão de gênero (aparên-

cia externa) que pode transitar entre o masculino 
e o feminino, através da escolha de roupas e es-
tilos. 

A questão da orientação sexual já é mais conhe-
cida, com a diferença que atualmente se considera 
o gênero em que uma pessoa vive para pensar sua 
orientação. Homossexuais serão aquelas pessoas 
que se relacionam afetivo e sexualmente com outras 
do mesmo gênero. Pessoas bissexuais se relaciona-
rão com os dois gêneros e pessoas heterossexuais 
com o gênero oposto. Aposte da diversidade sexual 
e de gênero e na convivência pacífica!!!

Colaborador: Charles Wellington Bordim, Diretor do Centro 
de Políticas Específicas da CRSC.


