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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. 

 

Sextas das Mulheres de Longo/Midi/Saias. 

 A sexta das 
mulheres de longo 
passou para sexta do 
Longo/Midi e agora 
passou para Sexta das 

Mulheres 
Longo/Midi/Saias 

para ficar mais abrangente e democrática. 
Como tudo começou?   Coisas de “meninas”.   
  Foi numa mesa de conversa com amigas, no 
cafezinho do DRS, há 
bastante tempo atrás, 
bem antes da pandemia 
começar. A conversa 
girou em torno das 
nossas dificuldades de 
nos vestirmos um pouco mais arrumadas (de longo, 
no caso), para virmos para nosso ambiente de 
trabalho. Inspiradas por uma colega que já usava 

longos 
rotineiramente 

combinamos 
nos 

programarmos 
para virmos 
vestidas de 

longo às sextas-feiras, por ser um dia de 
descontração e do famoso happy hour. Começamos a 
fazer a sexta de longo, mas infelizmente não demos  
continuidade ao nosso combinado. 
Nesse mês de Maio, em 
homenagem ao mês das mulheres 
resolvemos  reativar a Sexta de 
Longo.  Ao nos dispormos a isso  
pensamos que seria uma 
oportunidade não  somente de nos 
sentirmos mais femininas, mas 
também  de nos encorajarmos a 
termos autoestima e de nos 
unirmos para festejar o nosso 
merecido mês com uma auto-homenagem, um 
autocuidado, um sim para nós mulheres.  

 Fica o incentivo de usarmos longo/midi/saia 
todas as sextas. 
Deixo uma frase da Anne Klein para todas as 
mulheres guerreiras do DRS XIII:  

“ As roupas não vão mudar o mundo; As 

Mulheres que as vestem vão”. 

 

 
 
 
 

ABRIL 
Inês Beraldo 1 Auditoria 

Ondina Galerane 2 GVS 

Drª Adriana 4 Jurídico 

Soninha 8 Recursos Humanos 

Marta Moraes 9 Planejamento 

Manoel 12 Vigilante 

Silvana 13 Ouvidoria 

Claudinei Barroso 14 Vigilante 

Suellen 15 Regulação 

Sueli Cavalcanti 16 Farmácia 

Elissandro 17 Vigilante 

Denise 22 Planejamento 

Marilda 23 GVE 

Renata 26 GVE 

Isabel 28 Gabinete 

Wagner 28 Vigilante 

Elvira Maia 29 Farmácia 

Néia 29 Planejamento 

MAIO 
Graciela 3 Jurídico 
Andrea 5 Farmácia 

Silvando 10 Vigilante 
Elis 12 Central Transplante 

Inês Scalon 12 Ouvidoria 
Carol 14 Planejamento 

Didi 14 Limpeza 
Dra. Mª Cristina 15 Regulação 

Mário Mello 23 Motorista 
Drª Olga 24 Farmácia Alto Custo 

Élida 24 CDQ 
Dr. Fábio 26 Farmácia Alto Custo 

Cidinha 28 Farmácia 
Paulo Vilela 29 NAPAC 



 
 

COMUNICADO DO NÚCLEO 
DE RECURSOS HUMANOS  
DRS XIII RIBEIRÃO PRETO 

  

 O servidor que se aposentou pelo Regime 

Geral da Previdência Social (INSS) após 

12/11/2019, deve entrar em contato 

imediatamente com o NRH – DRSXIII para cessação 

do vínculo público com o Estado. 

 A não comunicação ao NRH pelo servidor 

que obteve aposentadoria no INSS, dando 

continuidade ao trabalho indevidamente, caberá 

processo administrativo e cobrança dos valores 

pagos, conforme Parecer NDP nº 61/2021. 

 Outros esclarecimentos sobre a 

aposentadoria de servidores CLT. 

 Os servidores que aposentarem pelo 

Regime Geral da Previdência Social (INSS) após 

12/11/2019, terão o contrato de trabalho extinto, 

ou seja, não poderão manter o vínculo público com 

o Estado, sendo certo que: 

  - Os servidores que protocolaram o pedido de 

aposentadoria antes de 12/11/2019, mesmo que a 

aposentadoria pelo INSS seja posterior a referida 

data, poderão continuar em exercício, visto que o 

benefício retroage a data do requerimento; 

  - Os servidores que protocolaram o pedido de 

aposentadoria após 12/11/2019, terão seus 

contratos extintos; 

  - Os servidores que protocolaram o pedido antes 

de 12/11/2019 mas por alguma razão não foi dado 

andamento no processo, sendo concedido novo 

protocolo com data após 12/11/2019, terão seus 

contratos extintos. 

ELIANE DE PAULA SILVEIRA MELLO 
Diretor Téc. I – NRH / DRS XIII - RP 

 

 

 

 

 

 

A Fome cresce no Brasil 

“Segundo pesquisa feita pelo Ibope Inteligência e o 

Unicef, 30% das famílias de classe D e E no Brasil 

passaram fome durante a pandemia.” Revista piauí, 

n.174, p34, março, 2021. 

Regina Helena do Carmo – Nutricionista 
Stenio miranda - sociólogo 

A fome pode ser analisada sob vários aspectos. 
Há a dimensão fisiológica, em que fome significa o 
conjunto de sensações e de alterações metabólicas 
provocadas pela escassez de alimentos e carência de 
nutrientes, gerando muitas vezes um sofrimento 
silencioso e oculto. 

 Ela pode ser aguda, isto é, quando associada a 
uma interrupção abrupta e inesperada da ingestão de 
alimentos para alguém que, até aquele momento, 
recebia aporte nutricionalmente adequado, ou crônica, 
quando a insuficiência alimentar prolonga-se por 
períodos cronologicamente extensos. Em cada situação, 
as alterações metabólicas variam e correspondem a 

estratégias do organismo para adaptar-se à carência 
nutricional.  

E há os aspectos sociais e econômicos. Ao longo 
de sua existência, a humanidade conheceu grandes 
períodos de fome, que ficaram registrados na história. A 
fome, então, era provocada por catástrofes naturais, 
por guerras, epidemias, e intensificada pela 
precariedade de técnicas de agricultura e de pecuária, 
com consequente escassez de víveres. Nos últimos 
cinquenta anos, no entanto, houve extraordinário 
avanço tecnológico na produção e no processamento de 
alimentos, resultando em abundância que poderia 
alimentar todos os habitantes do planeta.Infelizmente, 
por razões de natureza política e econômica, a 
produção é mal distribuída e, em grande parte, 
desperdiçada, resultando em carência para alguns, em 
um cenário de oferta mais que suficiente. Nesse mesmo 
período, conflitos bélicos localizados e crises 
econômicas foram causa de tragédias humanitárias de 
dimensões devastadoras em que a fome representou 
um dos principais flagelos. São conhecidas e causam 
horror as imagens atuais e de passado recente que 
mostram crianças consumidas pela fome em diversas 
regiões da África, em Bangladesh, na Síria. No Brasil, a 
desnutrição infantil nunca foi completamente 
erradicada, persistindo bolsões de miséria não apenas 
em lugares distantes dos grandes centros, mas também 



em áreas urbanas situadas nas principais metrópoles do 
país. 
 Lamentavelmente, e em consequência de 
fatores econômicos e sociais associados à pandemia de 
SARS-Cov2, entre eles o desemprego, a queda na renda 
das famílias, a elevação constante no preço dos 
alimentos, o desmonte de programas sociais, há uma 
retração do consumo alimentar. As condições de 
nutrição e saúde dos mais vulneráveis vem se 
deteriorando, ampliando a necessidade de ações 

emergenciais. Agravada por condicionantes estruturais 
e históricos de nosso país, como a vergonhosa 
desigualdade de acesso a bens materiais e a não menos 
impudica concentração de renda e de recursos, a fome, 
que foi combatida no Brasil com sucesso nos primeiros 
dez anos do século XXI, ganhou novamente dimensões 
de problema social de amplo impacto. Ela está hoje 
presente em diversos segmentos da população 
brasileira, representando um paradoxo que não se pode 
aceitar, pois o Brasil é um dos maiores produtores e 
exportadores de alimentos do mundo. Neste momento 
há grande número de brasileiros (crianças, adultos, 
idosos) que não conseguem obter quantidades mínimas 
de alimentos e nutrientes e, portanto, enfrentam a 
terrível realidade da fome. 

Trata-se de uma situação que exige a 
mobilização e o esforço de todos para ser superada. 
Lembremos a memorável campanha promovida pelo 
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que mobilizou os 
quatro cantos do Brasil nos anos 90, para atenuar a 
fome em nosso país. Foi um ato heróico e ao mesmo 
tempo desesperado daquele grande brasileiro, pois ele 
sabia que a questão não se resolveria apenas com o 
propósito de caridade, mesmo quando movido pelo 
autêntico e honesto gesto de solidariedade.  

No início da pandemia, em março de 2020, 
houve forte mobilização para doação de alimentos, 
cestas básicas, refeições prontas. Esse movimento, 
embora não tenha desaparecido, parece ter perdido 
força. A sociedade, de certa forma, acostumou-se à 
pandemia, passou a conviver de maneira 
despreocupada e irresponsável com o vírus e com suas 
terríveis consequências (trezentos mil mortos em um 
ano, desorganização da economia, empobrecimento do 
país e das famílias) e, ao mesmo tempo, absorveu como 
normal o fato de que há pessoas com fome. A crise 
sanitária é também crise ética. 

As medidas mais assertivas e resolutivas para 
erradicar a fome são políticas públicas permanentes de 
garantia de segurança alimentar e renda mínima 
universal.É preciso sensibilizar a sociedade e os que têm 
responsabilidade de governo, de tomar decisões e de 

alocar recursos, para que a questão seja enfrentada de 
maneira resolutiva e perene, para que nunca mais 
brasileiros sejam assombrados por esse pavoroso 
espectro, não por acaso uma das quatro figuras 
anunciadoras do Apocalipse. 

Mas é claro, e o Betinho insistia nessa urgência, 
se nosso irmão está com fome, isso não pode esperar. 
Vamos buscar o alimento necessário e depois debater e 
adotar formas perenes para eliminar o problema.  

E nós, profissionais da saúde, temos um papel 
importante nessa jornada, pois nossa formação e 
nossas atividades são no sentido do exercício da 
tolerância, da solidariedade e da paz. Por nossa 
vocação, pelos compromissos de vida que assumimos 
com a saúde pública, somos portadores naturais, 
espontâneos, dos princípios éticos que tanta falta fazem 
à sociedade nessa difícil quadra histórica. 

O link abaixo é de uma reportagem publicada 
no portal UOL que relaciona várias iniciativas atuais 
para atenuar a fome, e indica as formas possíveis de 
participação: 
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021
/03/com-crise-sanitaria-em-fase-critica-aumenta-a-
demanda-por-doacoes-saiba-como-ajudar.shtml 

abril/2021 - ano II da pandemia 
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