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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.                               

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO  
E QUALIFICAÇÃO PARA O SUS – Moisés Casagrande 

 

Programa de Comunicação  
“Ferramentas e Estratégias Comunicacionais” 

Encerramento 

No mês de fevereiro encerramos nossos 

encontros das atividades dessa capacitação.  

Contamos com a participação de muitos 
funcionários que durante esses 4 meses 
participaram com suas experiências e suas 
histórias. 
O encerramento aconteceu dia 28 de fevereiro e  
gostaríamos de agradecer a todos pela 
participação. 
Formatura da capacitação “FERRAMENTAS E 
ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS”    
Facilitadoras: Letícia Trombini Vidotto e Camila 
Martins Lion   
 

Em carta das nossas facilitadoras ficou uma 

mensagem. Para todos os nossos funcionários. 

Em 2019, nós, psicólogas, 
recebemos o convite para 
compartilhar ferramentas 
conversacionais com os(as) 
funcionários do DRS-XIII de Ribeirão 
Preto no decorrer de seis encontros. 
Para finalizar o trabalho resolvemos 

organizar uma carta com palavras e 
frases que fomos ouvindo dos 
próprios servidores nos encontros e 
que nos chamaram atenção. No 
encontro de celebração do final do 
projeto realizado dia 28 de fevereiro 
de 2020, a carta foi lida aos 
servidores e despertou neles o 
desejo de que ela pudesse chegar até outros servidores dos 
demais DRS, pois acreditam que ela pode ressoar e fazer 
sentido para mais pessoas. Segue abaixo a carta. 

ESSA CARTA É DIRECIONADA A TODOS(AS) VOCÊS 

QUE FAZEM O DRS – XIII SER O QUE É. 

Nesta carta, assumimos o 
papel de testemunhas de 
tudo aquilo que 
aprendemos e 
conhecemos a partir de 
vocês. Para isso, vamos 
mesclar nossas falas, 
com frases que foram 

mencionadas por vocês durante 
nossos encontros.   
Vocês fazem o DRS ser como 
uma engrenagem, mas não 
qualquer engrenagem. Pois, os 
elementos que fazem o DRS 
girar e transmitir potência não 
são mecânicos e sim humanos. 
Vocês são humanos movidos pelo trabalho em prol de 

outros humanos, que na maioria 
das vezes nem conhecem e talvez 
nunca vão 
conhecer. Mas, 
possuem a 
capacidade de 

olhar para além de um nome no papel 
e imaginar os olhos emocionados, os 
sorrisos, os abraços de alegria que seus 
trabalhos proporcionam para mães, pais, filhos, irmãos 
e netos. Isso é admirável.  

Vocês olham para quem está 
longe, mas também para quem 
está bem perto, trabalhando ao 
seu lado, pessoas diferentes, 
com suas histórias, suas perdas 
enquanto mães, pais, filhos, 
irmãos e avós... Com isso, vocês 

têm colecionado entre vocês histórias emocionantes 
de apoio coletivo para quem precisa de um colo, de 
uma palavra amiga ou qualquer outro tipo de auxílio. 
Será um tipo de família, que envolve conflitos, mas 
também envolve amor e cuidado? 

 
Com vocês, o DRS 
tem se tornado 
um organismo 
vivo que luta 
diariamente para 
promover mais vida. E quantas lutas. São 

tantos problemas que chegam ao DRS que parece que 
ele fica fervendo e necessitando de um extintor ligado 
dia e noite. Os problemas aqui não dormem, pois 
muitas vezes vocês os levam para casa e retornam no 
dia seguinte com o desejo de solucioná-lo. Não 



importam quais são os problemas, parece sempre 
prevalecer a vontade de resolvê-los. Suspeitamos que 
vocês tenham se tornado uma fábrica de soluções, 
tanto é que o DRS tem ganhado notoriedade, não por 

ser melhor ou pior, mas por ser 
diferente. Vocês não esperam as 
respostas, vocês se 
engajam na busca 
por elas.  
Acreditamos que 
isto se deva por 
vocês terem sido 

atingidos pelo vírus da saúde 
pública. Esse não é um vírus qualquer, diferente dos 

vírus que são tóxicos e 
prejudiciais, este é um vírus que  
emana amor e desejo de ser útil 
e servir. E que só sobrevive em 
espaços onde o convívio é 
solidário e onde quem já foi 
atingido pelo vírus há mais 

tempo, consegue contagiar os novos membros que 
chegam. Vocês são muito bons em propagar e manter 
esse vírus vivo.  
Enquanto muitos estão desejando que o SUS deixe de 
existir, vocês lutam para que o maior plano de saúde 
do mundo continue existindo. Somos testemunhas do 

quanto vocês trabalham com comprometimento para 
que o SUS seja o melhor que ele pode ser dentro das 

condições atuais do nosso país. 
Mesmo com tantas dificuldades 
vocês persistem. Aqui, no DRS, 
conhecemos muitos(as) 
funcionários(as) que lutam 

diariamente 
para não se 

encaixarem no rótulo que muitas 
vezes a sociedade traz, de que 
funcionário público não faz nada. E vocês têm 

conseguido com muito êxito. 
Sabemos que muitos de vocês 
têm o sonho de que as pessoas 
conheçam 
onde o 
SUS está e 

nós, a partir de agora, nos 
comprometemos a levar essa 
mensagem adiante. 

Nos despedimos com o 
desejo e a esperança de 
que as histórias que 
foram recordadas sobre 
as coisas boas que já 
aconteceram no DRS 
possam ser revividas. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

MARÇO 

Fátima 1 Compras 

Maria Rita  6 Recepção 

Jair  9 Credenciamento 

Graziele  10 Farmácia Alto Custo 

Odete  11 Regulação 

Luciano  13 Central de Transplantes 

Neiva  18 Central de Transplantes 

Braz  19 Informática 

Janine 19 Finanças 

César  29 Farmácia 

Érika  30 Finanças 

ABRIL 
Inês Beraldo 1 Auditoria 

Ondina Galerane 2 GVS 

Drª Adriana 4 Jurídico 

Sonia Penna 8 Recursos Humanos 

Marta Ramos 9 Planejamento 

Manoel  12 Vigilante 

Silvana  13 Ouvidoria 

Claudinei Barroso  14 Vigilante 

Suellen 15 Regulação 

Sueli Fernandes 16 Farmácia 

Elissandro  17 Vigilante 

Denise  22 Planejamento 

Marilda  23 GVE 

Isabel  28 Gabinete 

Wagner  28 Vigilante 

Elvira Correia 29 Farmácia 

Néia 29 Planejamento 

Joel 30 Planejamento 



NÚCLEO DE HUMANIZAÇÃO CDQ 

Élida Luchesi 

 
Grupo de Trabalho de Humanização – GTH do 

DRSXIII 

Na 20ª reunião do Grupo de Trabalho de 
Humanização – GTH das Maternidades do DRSXIII 
realizada no dia 10/03/2020 estiveram presentes 
representantes da MATER, HC Criança, 
Maternidade Cidinha Bonini - Unaerp, Santas 
Casas de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Batatais, 
Guariba. Foi apresentado pela Enfermeira Carolina 
R. Lima o “Protocolo de Hemorragia do HC” 
Criança, onde todos puderam tirar dúvidas e 
trocar experiências. 
Na oportunidade foi apresentado também o 
Programa Primeiríssima Infância e 
Recomendações de Assistência para as gestantes 
e lactantes com suspeita/confirmação COVID-19 
pela Articuladora da Saúde da Mulher – 
Enfermeira Janaina Tintori.  
Desde que o GTH das Maternidades foi 
constituído em 2015, tem sido um espaço potente 
para troca de experiências, qualificação dos 
processos de trabalho e das ações de 
humanização. 

 
 

Visita Técnica no Hospital Beneficência 
Portuguesa 

No dia 18/02/2020 estive reunida com parte do 
Centro Integrado de Humanização – CIH da  
Instituição para o apoio a elaboração do Plano 
Institucional de Humanização – PIH. Desde que foi 
instituído o Programa Santas Casas SUStentáveis 
no Estado de São Paulo em 2015 é realizado o 
acompanhamento dos indicadores e metas da 
Política Estadual de Humanização e Alta 
Responsável, o qual faz parte a elaboração do PIH 
anualmente com o objetivo de organizar e 
monitorar as ações de humanização que serão 
realizadas no decorrer do ano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIH: Neste período foi realizado o apoio e 
recebimento dos PIH das Santas Casas de 

Sertãozinho e Ribeirão Preto, Hospital Estadual 
de Ribeirão Preto, Serrana e Mater 

 
Pôsters do II Seminário de Valorização dos 

Trabalhadores da Saúde  
Com o objetivo de incentivar e demonstrar alguns 
dos trabalhos que foram apresentados no II 
Seminário de Valorização dos Trabalhadores da 
Saúde realizado em 10/12/2019, na sala 3 de 
reuniões do DRSXIII estão expostos alguns dos 
pôsters, sendo do CAIS-SR, Hospital Beneficência 
Portuguesa, Santa Casa de Sertãozinho e do 
Município de Pitangueiras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGULAÇÃO MÉDICA - Michelle 
 

Inauguração da Nova 
Ala SEMUB do 

Hospital Beneficência 
Portuguesa 

 
Visita técnica na 

Central de Regulação 
CROSS 

 

 

 
 



 

                      
 
 
 
 

 
 

COMUNICADO  
IMPORTANTE SPPREV 

 

REGRAS DE APOSENTADORIA 
 

Sâo Paulo Previdência - SPPREV reforça a 
informaçao de  que os servidores do Estado 
de Sao Paulo que já preencheram os 
requisitos para se aposentar não sofrerão 
quaisquer mudanças em seu direito de 
aposentadoria advindas da aprovação de 
alterações nas regras previdenciárias atuais. 
O direito de aposentadoria nos moldes vigentes 
sera resguardado mesmo que a solicitação de 
aposentadoria não seja feita neste momento, 

uma vez que o 
considerado é o 
período em que 
os requisitos ao 

benefício 
previdenciário 

foram 
preenchidos e 

não a data em que foi realizada a sua 
solicitação.  
A aposentadoria e uma importante decisão na 
vida de cada servidor e, portanto, deve  ser  
uma ação ponderada e planejada. 
                      Visite o site :  www.spprev.sp.gov.br 

Ou Teleatendinento: 0800 777 77 38  

Envie sua Dúvida para o RH e  
Responderemos na próxima Edição 

 
 

       AJUDA SOCIAL 
Gostaríamos de solicitar que 
quem puder juntar e trazer 
lacres de latinhas de alumínio 
e tampinhas de plástico 
podem entregar no NAOR 
para que sejam enviados ao 
Hospital do Câncer para 
serem trocadas por Cadeira 
de rodas. 

 
 

REUNIÃO NEPH  
Moisés Casagrande  

 
No ultimo dia 19 de fevereiro iniciamos nossos 

trabalhos com o 
NEPH Regional para 
qualificarmos as 

demandas 
municipais e as que 
vêm da secretaria 
em SP. 
NEPH - Núcleo de 
Educação 

Permanente e Humanização para fortalecer essas 
Políticas em nossos municípios, presentes:  

HCUE Ribeirão Preto Escola de Enfermagem 

Jaboticabal Santa Rosa de Viterbo 

Guatapará São Simão 

Barrinha Serra Azul 

Cajuru Sta Casa de Monte Alto 

Guariba Hosp. Estadual Ribeirão Preto 

Brodowski Hospital Estadual Serrana 

Pontal  

Teve como pauta:  
-Recurso PROEPS-SUS e sua execução nos projetos 
NEPH Municipais; 
-Curso Regulação Médica dos Municípios; 
-Plano Regional de EPS; 
-E-SUS. 
-Grupo de Alta Responsável 

 
No ultimo dia 11 de fevereiro uma equipe da Regional, 
George, Alana, Ney, Moisés, Moisés, Alzirinha, Suelen, 
Adriana, Paulo e Alexandrina,  esteve em SP afim de 
tirar dúvidas e melhorar seu conhecimento referente 

ao Pragrama SP SEM 
PAPEL. 
Foi uma tarde muito 
produtiva para que esse 
grupo sanasse muitas 
das dúvidas que surgem 
no uso do programa. 
Temos como proposta 

multiplicarmos esses conhecimentos na montagem de 
turmas. 
 

http://www.spprev.sp.gov.br/


 

MÊS DAS MULHERES 
No inicio do mês de março o RH e o CDQ elaboraram 
um mês de comemorações referente às nossas 
mulheres do DRS. 
Pensamos em várias ações e dentre elas, momentos 
de lazer, de conhecimentos de saúde, de 
conhecimentos financeiros e de empreendedorismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Como primeira ação planejamos no Cine Mulher o 
filme “Felicidade por um Fio”.   

            

 

 
 

 

Seguindo as comemorações planejamos no dia 13 
um momento para focar em saúde com a Palestra 

“Saúde da Mulher” – Fátima Ap. De Bonifácio Heck, 
Enfermeira da Equipe Téc. do Prog. de Atenção 

Integral de Saúde da Mulher  – SMS RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teríamos outras ações de programação para 
esse mês comemorativo porém com o 
advento do COVID-19 suspendemos as 
ações para um segundo momento.  
Agradecemos a todos que participaram e de 
alguma forma fizeram parte das ações.  
Aguardamos todos quando as ações 

voltarem a acontecer. 
 

 


