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Este espaço 

nasceu com o intuito de melhorar a comunicação 

interna e de trazer mais informações e avisos do 

DRS XIII.                               

GABINETE / NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Almoço de Confraternização 2019 

 No dia 13 de dezembro 
aconteceu o Almoço de 
Confraternização do DRS 
XIII/GVE/GVS/NAOR, momento 
em que pudemos realmente 
estar juntos celebrando o 
trabalho em prol da população e 
também celebrando nosso 
companheirismo, parceria e 
amizade. 
 Foram instantes de muita alegria, boa comida, 

música, 
brindes. As 

fotos 
provam 

isto. 
Que em 

2020 
possamos 
continuar 

juntos, 
mantendo 

este amor 
que nos une, esta 
cumplicidade que faz 
de nós uma grande 
família, tanto para o 
trabalho como para a 
vida, provando que 
“somos uma Regional 
diferente” das outras, 
como já disse tantas 
vezes nosso amigo Dr. Hélio Patelli.  

Lindo e Feliz Ano Novo para todos nós. 
Que Deus nos abençoe. 

 
          MAIS FOTOS NO FINAL 
 



 

Espetáculo Teatral: "Pássaros Na Vidraça" 
Autor: texto de Américo Rosário de Souza. 

 
 O espetáculo 
aparenta ser uma 
história singela de 
amores e 
desencontros, mas 
traz a realidade de 
duas vidas com certa 
“crueza”, mas com 
total respeito por 
seres frágeis e maravilhosos que todos nós somos, 
independente da raça, do nível social e do sexo. 
O espetáculo traz de forma poética e com leveza, um 
tema que há muito tempo está em discussão: o 

preconceito 
racial e 
social. 

Hoje, 
Fernanda 

Cornetta A. 
Fonseca e 

Dinha Malaquias 
deram vida as  
personagens. 

 
“Gostei muito da 
peça, pois, ela 
apresentou muitas 
vertentes de 
reflexão. Desde a 
questão inicial do preconceito racial e posteriormente 
abrindo para outras questões, na minha percepção, 

dos conceitos 
preconcebidos 
de ambas as 

personagens,  
diálogos com 
uma carga 
voltada mais 
para a defesa e 
julgamento do 

que para esclarecimentos, a fuga na busca de amenizar 
problemas, mas o eternizando, em dor, amargura, falta 
de esperança e no lamento de uma relação não 
resolvida...”  – Marta Silva 
 
“Foi muito bom. Apresentação excelente. Atrizes nota 
10. Espetáculo ótimo. Experiência muito bem vinda. 
Adoreiiiii. Se tiver oportunidade podem repetir. Foi 
muito bom mesmo. 
Tema excelente. Bem oportuno. Muito bom para 
reflexão. “ - Maria Inês 

 
“Eu adorei, adoro 
peças teatrais. E essa 
em particular foi 
muito bem 
representada.” – 
Angela Calcini 
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II Seminário de Valorização dos  
Trabalhadores da Saúde 

Por Élida R. Luchesi 
 

 O Centro de Desenvolvimento e Qualificação 
para o SUS - CDQ 
realizou no dia 
10/12/2019 o II 
Seminário de 
Valorização dos 
Trabalhadores da 
Saúde. 
Participaram 96 
profissionais da 

atenção básica, hospitais e maternidades de 16 
municípios da abrangência do DRSXIII que 
contribuíram para o sucesso do evento.  
 Foram apresentados relevantes trabalhos que 
contextualizaram as experiências realizadas na prática 
de humanização e educação permanente. Ao todo 
foram 22 relatos, sendo 16 no formato de pôster e 7 
de comunicação oral.  
 Na oportunidade conforme proposta dos 
grupos de trabalho: 
Coletivo dos Hospitais 
e Santas Casas, Grupo 
de Trabalho - GTH das 
Maternidades, 
Núcleo de Educação 
Permanente e 
Humanização - NEPH 
foi realizada a palestra “Cuidar de ser para poder 
cuidar do ser” Reflexões acerca dos profissionais da 
saúde com a Profª Drª. Juliana Vendruscolo, docente 

da UNAERP e Centro 
Universitário Estácio.    
 A Comissão 
Organizadora foi 
formada por técnicos 
do CDQ, interlocutor 

do NEPH de Pontal, coordenadoras dos Centros 
Integrados de Humanização – CIH dos Hospitais 
Beneficiência Portuguesa, MATER, Hospital Estadual de 
Ribeirão Preto e Serrana, 
bem como a parceria com a 
Escola de Enfermagem da 
USPRP e da Faculdade São 
Luís de Jaboticabal com a 
participação de docentes e 
discentes. 
 O DRS vem ganhando espaços de construção 
coletiva do trabalhador em diversos pontos da Rede de 
Atenção a Saúde. É interessante observar a 
participação de profissionais que atendem os usuários 
como, por exemplo os agentes comunitários virem 
participar de um momento como este para 
apresentarem trabalhos. 

Receberam Menção Honrosa: 
Categoria Comunicação Oral: 

- Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas –  
HC-UE. 
- Hospital Estadual de Serrana. 
- Municípios de Monte Alto e Serrana. 

Categoria Pôster: 
- Hospital Estadual de Ribeirão Preto. 
- Hospital das Clínicas - HC Campus. 
- Sta. Casa de Sertãozinho. 
- Municípios de Serra Azul, Altinópolis e Pitangueiras. 

 
Todos os relatos serão 
anexados nos Anais e 
disponibilizados no site 

www.neph.com.br. 
Consideramos o II 
Seminário como 

conclusão dos trabalhos de Humanização e Educação 
Permanente de 2019 com chave de ouro e com uma 
visão próspera de um 2020 repleto de muito trabalho.  

 

Programa de Comunicação  
“Ferramentas e Estratégias Comunicacionais”   

 
 Capacitação para os 
funcionários do DRS XIII, 
iniciada em 12 de novembro 
de 2019 e com 
encerramento em   
fevereiro de 2020 
Encerramos o primeiro 

momento com as turmas que vem aproveitando o 
conteúdo que as 
professoras Camila e 
Letícia vem nos 
oferecendo para 
melhorar nossas 
atividades.  
 O segundo 
módulo acontecerá nos meses de janeiro e Fevereiro 
de 2020 e para isso precisamos que todos continuem 
se esforçando para participar. 

 

 

 

 

http://www.neph.com.br/


Ouvidoria - Silvana 

 Finalizamos uma etapa da Implantação e 
Capacitação das Ouvidoria da Saúde do SUS 
promovida pelo Ministério da Saúde. Ao Todo 
nossa DRS participou com 13 municípios e fomos 
parabenizados pela grande participação. O 
ministério da Saúde vai continuar investindo nos 
municípios e logo teremos boas notícias. A partir 
dessas capacitações que foram realizadas, as 
Ouvidorias dos Municípios passam a ter um 
 grande papel na melhoria da gestão, pois vão 
contribuir para que os princípios do SUS se façam 
presentes no atendimento ao cidadão, ouvindo 
suas manifestações  de reclamações , solicitações, 
informações e elogios também. 
 Este foi um ano muito produtivo para a 
Ouvidoria. No ano de 2019 foram 2.031 
manifestações recebidas até o fechamento desta 
edição,   que ocorreram através de atendimento 
presencial, telefone, email, urna e também 
ouvidorias que recebemos do Ministério da Saúde. 
 Queremos deixar um agradecimento 
especial a  toda equipe da Ouvidoria de São Paulo, 
que  se empenharam ao máximo ministrando com 
perfeição os treinamentos oferecidos aos 
Municípios . 

 
Coordenador  do Ministério da Saúde 

Lawrence. 
 
 
 
 

Os ouvidores de Drs:  Piracicaba,  
Ribeirão  Preto,  Barretos,  Marília e São 

José do Rio Preto. 
 

 
A turma inteira. 
 
 
 
 

Municípios que participaram nesta 
segunda etapa Amanda de Cravinhos 

e Elisane de Dumont. 
 

 
 

Fábio do CAIS  de Santa Rita, também  
ouvidor de nossa Região. 

 

Nosso Jardim - Cláudia 

Todo jardim 
começa com 
uma história de 
amor, antes 
que qualquer 
árvore seja 
plantada é 
preciso que 
tenham nascido 
dentro da alma. 

Quem não planta jardim por dentro, não planta jardins 
por fora e nem passeia por eles. 
Rubem Alves (adaptado) O jardim 
do DRS XIII está ficando cada dia 
mais encantador, e isso se deve a 
um sonho que nasceu no coração 
de uma equipe, denominada de 
Paisagistas DRS, que teve a ideia 
de reflorir o nosso jardim, 
dispensar melhor cuidado com as 

plantas e 
deixá-lo mais 
harmonioso. 
A ideia surgiu por volta de Agosto 
de 2019, sendo aprovada pela 
direção da Regional. E aí começou 
o trabalho, que conta com apoio 
dos funcionários que contribuem 
com doação de mudas, recursos 

financeiros e ideias que quando possível são acolhidas 
pela Equipe. A Equipe é constituída pelos seguintes 
colegas; Marcinha, Martinha, Rosa, Osni, Beth, Dona 
Lucia, Cesar, Claudia e o nosso querido jardineiro, Sr. 
Didi. O Resultado do nosso 
jardim, que nunca estará 
acabado, pois as flores de 
amanhâ serão plantadas e 
regadas hoje. Portanto o Jardim 
sempre estará em 
transformação e, não é só para o 
nosso deleite, mas também para 
encantar o público externo, 
como funcionários municipais e usuários SUS, que vêm 
até a Regional em busca de medicamentos e/ou 
conhecimentos técnicos e podem usufruir das belezas 

da natureza que encantam os 
nossos olhos e a nossa alma. A 
Equipe Paisagistas DRS, agradece 
aos colegas que contribuíram: 
Adriana Ruzene, Joel, Sasa, Inês 
Beraldo, Rosa Longo, Cidinha, 
Ricardo, Dra Vera, Dr. Ernesto, 
Claudia, Rosa, Lourdinha, Beth, 
Marcinha, Marta, Célia, Bráz, 
Dilza, Verinha, Inês Scalon, Zilá, 



César, Moisés, Carminha e Silvana. Informamos que a 
partir de Novembro/2019 prestaremos conta dos 
recursos arrecadados. 
 

 
 

Regulação - Michele 
 

No dia 13 e 14/11, aconteceu 
no DRS o Marco Zero com a 
equipe da CRS, para pactuar 
junto com Hospital das 
Clínicas de RP, a entrada das 
cotas não reguladas,  um 
grande avanço para todos os 
municípios. 

 
No dia 14/11 , os gestores municipais, 
e as clínicas parceiras que prestam 
serviço de hemodiálise para região, 
participaram do Marco Zero para 
pactuar a entrada dos prestadores de 
hemodiálise no portal CROSS. 
 
 
 

No dia 31 de outubro,  recebemos 
o Gerente Médico da CROSS Dr 
Napoli,  junto com o Coordenador 
Administrativo Antonio, para 
discutir o fluxo de entrada do 
Prestador Hospital Estadual de 
Serrana no sistema Cross de Urgência 
 

No dia 31.10 , a equipe 
do DRS e equipe CROSS,  
foram visitar o Hospital 
Estadual de Serrana, e 
discutir os fluxos de 

encaminhamentos, 
bem como protocolo para Entrada no sistema de 
Urgência da CROSS 

 

 

 

 

 

Planejamento Estratégico – Adriana Ruzene 
 Em 21 de 
novembro o Hospital 
Estadual de Serrana 
realizou um grande 
encontro com seus 
colaboradores e com a 
participação do DRS XIII , 
apresentando o papel do 

Departamento Regional de Saúde e sua integração 
com Hospital. Objetivo desse 
encontro foi a elaboração do 
Planejamento Estratégico. 
do Hospital para os próximos 
dois anos, definindo sua 
visão, missão e valores. 

 

 

Emendas Parlamentares - Silvinha 

 O Orçamento de 2019 destinou através das 
indicações parlamentares as transferências voluntárias e 
impositivas de recursos à saúde para os municípios e 
entidades da Região de abrangência do DRS XIII o total de R$ 
14.303.560,00. O repasse se dá mediante convênios 
celebrados entre a Secretaria de Estado e os municípios e 
Entidade. 

 As emendas 
impositivas é uma 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que 
torna o Orçamento da 
União, Estados e 
municípios totalmente 

impositivo pelo Poder Legislativo. Ou seja, deputados e 
senadores decidirão o que e quanto será gasto nas despesas 
do governo. 
 Atualmente, as emendas impositivas de bancadas 
estaduais são amparadas pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que muda todos os anos. Elas 
passaram a integrar o Orçamento federal em 2016.  
 A Saúde é a área mais contemplada com recursos 
de emendas. A Constituição e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) determinam que metade dos valores 
das emendas individuais deve obrigatoriamente ser 
destinado a ações ou serviços de saúde, como reforma de 
hospitais ou compra de ambulâncias, entre outros. 
 A execução efetiva dessas indicações é de 
responsabilidade do Poder Executivo, através das 
Secretarias: Casa Civil (Subsecretaria de Assuntos 
Parlamentares), da Fazenda e do Planejamento e Gestão, e 
obedecem as regras de execução orçamentária para 
transferências de recursos, inclusive a legislação pertinente 
quanto aos requisitos legais exigíveis das partes que 
assinarão os respectivos convênios. 
 Ao Departamento Regional de Saúde, cabe através 
do SANI- Sistema Integrado de Apoio a Gestão da 
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira da 



Secretaria da Saúde, a elaboração e a gestão de Processos e 
Documentos a ela relacionados. 
 Essas emendas são uma forma de atender as 
necessidades objetivas da população nos municípios, pois o 
deputado geralmente destina para a sua região viabilizando 
recursos às necessidades mais urgentes. 
Fonte:  cfop@al.sp.gov.br  

Credenciamento - Sônia 
 A Diretoria Técnica e a equipe deste DRS XIII 
está visitando os hospitais próprios e as Santas Casas 
da região com o objetivo de aproximação, ampliação, 
verificar as possibilidades e disponibilidades e melhoria 
dos serviços para em conjunto melhorarmos os 
encaminhamentos e acesso aos usuários do sistema de 
saúde. 
 Já nos reunimos com o Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto, a Unidade de Emergência do Hospital 
das Clínicas, Hospital Estadual de Serrana, CER do 
Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Centro de 
Referência de Saúde da Mulher de Ribeirão Preto-
MATER, Santa Casa de Ribeirão Preto, Sociedade 
Portuguesa de Beneficencia, Santa Casa de Monte Alto 
e a Santa Casa de Guariba. 
 Visitamos também a Central de Regulação de 
Urgência do SAMU Regional, instalada em Ribeirão 
Preto. 
 Fomos recebidos pelas diretorias dos hospitais 
e todas as suas equipes. 

SAMU central de regulação 

de urgência de Ribeirão 

Preto 

 

 

Sociedade Portuguesa de  

Beneficiencia 

 

 

Santa Casa  

de Ribeirão Preto 

 

Santa Casa  

de Monte Alto 

 

 

Santa Casa  

de Guariba 

 

Hospital Estadual 

de Serrana 

 

 

 

Parabéns aos Formandos 

Neste ano completaram a 
Etapa II do Curso de 
Desenvolvimento 
Gerencial em Serviços de 
Saúde os servidores Alzira 
(NAAJ), Paulo (NAPAC) E 
Vera (Farmácia). Neste 
período foram realizadas 
nove oficinas: Visão Sistêmica,  Liderança, Sociedade e 
Usuário SUS, Planejamento, Processos,  Informação e 
Conhecimento,  Inovação, Pessoas e Resultados, todas 
elas visando o aprimoramento e atualização de saberes 
referente à gestão de serviços de saúde. 
 

No último mês de Novembro 
nosso funcionário Claudinei 
Rodrigues Anuns se tornou 
Especialista em Pós-Graduação 
Saúde Pública pela Universidade 
Presencial Anhanguera/Kosmos - 
Catanduva - SP. 

 

Farmácia - Célia 
 

Os projetos para 
melhorias das farmácias já estão 
acontecendo: 

O arquivo deslizante 
que ocupava um grande espaço do 
estoque da farmácia de ação judicial 
já foi transferido para o 
almoxarifado de fraldas. As reuniões 
com a arquiteta Patrícia e Aline, do 
Hospital das Clinicas, estão sendo 
realizadas para estudos de como 

melhorar a exposição e o controle de estoque de 
ambas as farmácias dentro do DRS. 

Para a farmácia de alto custo informamos 
que já estamos licitando os equipamentos para a 
instalação do APP “REMÉDIO AGORA” destacando que 
Ribeirão Preto será a terceira cidade do Estado de São 
Paulo a receber essa novidade, que vai facilitar e muito 
a vida dos usuários da farmácia bem como dos 
funcionários, pois as retiradas dos medicamentos 

serão agendadas reduzindo o tempo 

mailto:cfop@al.sp.gov.br


de espera para no 
máximo 15 
minutos. 

Também 
já foi dado inicio 
junto ao município 
de Ribeirão Preto o 

processo de autorização para a mudança do prédio da 
farmácia da Rua Marechal Deodoro para Rua Floriano 
Peixoto com melhores condições de trabalho e 
atendimento ao cidadão. 
É o DRS XIII procurando fazer uma melhor gestão e 
melhorar a qualidade no atendimento aos usuários do 
SUS e um melhor ambiente de trabalho para os 
funcionários. 
 

 
Feliz Natal Família DRS 

 O Natal está chegando e  a melhor referência do 

Natal é o presépio, porque se trata da representação do 

nascimento de Jesus em Belém.  

 E o presépio que montamos na Regional é simples, 

assim como foi o 

nascimento de Jesus. A 

criação é do nosso colega 

Osni, que tem se revelado 

um ótimo artista, com o 

apoio da Equipe Paisagistas. 

 

 "O presépio é um 

convite a tocar a pobreza 

que o Filho de Deus 

escolheu para Si mesmo. 

Torna-se um apelo para seguirmos pelo caminho da 

humildade, da pobreza, do despojamento, que parte da 

manjedoura de Belém e leva até à Cruz, um caminho para 

ser vivido no serviço dos irmãos e irmãs mais necessitados” , 

afirma o Papa Francisco. 

 “O coração do presépio começa a palpitar, 

quando colocamos lá, no Natal, a figura do Menino Jesus.”  

(Papa Francisco) 

Nosso desejo é que, Jesus nos ajude a também ser 

manjedoura, onde possa nascer o amor todos os dias. 
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