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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.
REFORMA DA FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Centro de Gerenciamento Administrativo
Os trabalhos voltados para a reforma da nossa
farmácia não param, no mês de maio já tomou forma e
agora faltam apenas alguns detalhes para que inicie seu
funcionamento.
Já foi feita a
pintura do piso, colocação
das divisórias, instalação de
mesas e colocação das
portas.
Para
melhor
atender os usuários foi
feita nos banheiros
uma reforma para
deixar totalmente
adaptado para o
acesso
de
cadeirantes
incluindo rampas e
corrimão.
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NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DRS XIII RIBEIRÃO PRETO
Dia 3 de Junho - data em comemoração ao
profissional de RH.
A data foi comemorada pela primeira vez em
3 de junho de 1976, mesmo dia em que foi fundada a
Federação Mundial de Associações de Gestão de
Pessoas.
Parabéns para a equipe RH que com
competência e dedicação cuida do patrimônio mais
importante da Instituição: as pessoas.

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

AMAMENTAR É UM ATO DE AMOR
Marco Ernani Hyssa Luiz

“M’AMAR”: AMOR de MÃE:
PRÁTICA MEDITATIVA:
Amigo (a): só 25 minutos da tua ATENÇÃO PLENA:
Lugar Tranquilo; Deitado ou Sentado ou Caminhando Lento: Fechar os
Olhos para Sentir e Perceber Melhor:
Áudio gravado: TREINAMENTO para MEDITAÇÃO:
“É TEMPO para o CONHECIMENTO”:
Feche os Olhos e mantenha-os fechados (para Sentir e Perceber melhor):
SINO: sinal de chamado para “A ATENÇÃO”:
Hábitos do dia a dia: adquira Hábitos Saudáveis:
Todos (Nós) temos HÁBITOS que levam apenas cinco minutos, CINCO
MINUTOS que nos proporcionam o BEM ESTAR no dia a dia, que são parte
da nossa ROTINA e não queremos viver sem eles porque sabemos que
quando FAZEMOS, SENTIMOS realmente BEM.
“Viver é afinar o instrumento de dentro prá fora, de fora prá dentro
A toda hora, a todo o momento: Tudo é uma questão de manter: a
MENTE QUIETA, a ESPINHA ERETA e o “CORAÇÃO” TRANQUILO a toda
hora, a todo o momento de dentro prá fora de fora prá dentro a toda
hora, a todo o momento.”.
SINO: sinal de chamado para “A ATENÇÃO”:
PREPARO para ACALMAR e CONCENTRAR:
Harmonização Simples; Local Tranquilo; Corpo (Postura); Feche os Olhos;
Visualização; e Respiração Consciente: Inspirando e Expirando; Medite,
Sente um Alivio (Bem Estar) e Aproveite o Dia;
Respire Fundo:
Espalhe amor, seja amor no caminho, uma flor tem valor mesmo se tiver
espinhos; Traga paz, viva em paz, tá tudo bem
Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém;
E se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado, injusto;
Respire Fundo; Deixe o seu “coração” de janela aberta; Deixa ser;
Desperta; Sinta o gosto do muito ou do pouco
Se entrega, pode ir sem pressa; Deixe o seu “coração” de janela aberta;
Viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Viver é mesmo assim,
com o tempo tudo se acerta.
Espero que estas Meditações possam enriquecer sua Vida: Fique em Paz
e seja Feliz;
SINO: sinal de chamado para “A ATENÇÃO”:
Tudo é tão bom e azul e CALMO como sempre
Os olhos piscaram de repente: um Sonho: As coisas são assim: É, É: Falar
é Complicado; Quero uma CANÇÃO: Fácil, extremamente fácil pra você e
eu e todo mundo CANTAR JUNTOS; FÁCIL extremamente FÁCIL; Olhos
Fechados; Pra te ENCONTRAR;
Mamães devem ser Treinadas antes e no Pós
Parto imediato:
IMAGINE AGORA ATRAVÉS DESTE ÁUDIO: “que
o Bebê Recém Nascido CONVERSA com a
MAMÃE através das Poesias das Canções: Bebê
FALANDO para Mamãe:
O Que é Que Há: Bebê fala para Mamãe:
O que é que há? O que é que tá se passando
com essa cabeça? O que é que há? O que é que
tá me faltando pra que eu te conheça melhor?
Pra que eu te receba sem choque, pra que eu te
perceba no toque das mãos, o teu coração; O
que é que há?
Porque é que há tanto tempo, você não procura
meu ombro?
Porque será? Porque será? Que esse fogo não
queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se
amar
Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar;
Telefona! Não deixa que eu fuja; me ocupa os espaços vazios; me arranca

dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios, Macios!
O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? O que
é que há?
Senta Aqui: Bebê fala para Mamãe:
Senta aqui! Não tenha tanta pressa; Senta aqui! Porque toda essa
angústia? Não fique aí tão quieta; Quebra o teu silêncio
Se abre comigo; Ei! Senta aqui! Não fique assim tão tensa; Senta aqui! Eu
sei que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza que eu te
quero;Eu sei que não é tão fácil me amar assim; Com toda segurança num
recomeço; Com o tempo você vai sentir, que as suas dúvidas irão
sumindo aos poucos, Será melhor prá nós; Será melhor prá nós; Senta
aqui! Não jogue tudo fora; Senta aqui! Confia em mim agora, não fique aí
pensando; Juntos acharemos um caminho; Eu sei que não é tão fácil me
amar assim, com toda segurança num recomeço; Com o tempo você vai
sentir que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos; Será melhor prá nós;
Agora dá um sorriso e vem prá cá;
A gente já brigou demais por essas coisas; Vem me dá uma força porque
eu te amo; Eu sei que não é tão simples; Só o tempo vai dizer; Só o tempo
vai dizer; Senta aqui! Vem me dá um sorriso; Senta aqui!
Respire Fundo – Bebê fala para Mamãe:
Espalhe amor, seja amor no caminho, uma flor tem valor mesmo se tiver
espinhos; Traga paz, viva em paz, ta tudo bem
Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém;
E se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado, injusto;
Respire fundo; Sinta o gosto do muito ou do pouco
Se entrega, pode ir sem pressa; Viver é mesmo assim, com o tempo tudo
se acerta.Viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta.
Teu Sonho Não Acabou: Bebê fala para Mamãe:
Hoje a minha pele já não tem cor; Vivo a minha vida seja onde for; Hoje
entrei na dança e não
vou sair; Vem eu sou
criança não sei fingir; Eu
preciso eu, preciso de
você; Ah! Eu preciso eu,
preciso muito de você.
Lá onde eu estive o
sonho acabou, cá onde
eu te encontro só
começou; Só fecha o
seu livro quem já
aprendeu; Só peça
outro amor quem já
deu o seu; Quem não soube a sombra não sabe a luz; Vem não perde o
amor de quem te conduz; Eu preciso, eu preciso de você; Ah! Eu preciso,
eu preciso muito de você; Eu preciso, eu preciso de você; Nós precisamos,
precisamos sim; Você de mim eu de você.
Que As Crianças Cantem Livres: Bebê fala para Mamãe:
O tempo passa e atravessa as avenidas
E o fruto cresce, pesa e enverga o velho pé
E o vento forte quebra as telhas e vidraças
E o livro sábio deixa em branco o que não é;
E que as crianças cantem livres sobre os muros
E ensinem sonho ao que não pôde amar sem dor
E que o passado abra os presentes pro futuro
Que não dormiu e preparou o amanhecer...
Amar É: Bebê fala para Mamãe:
Amar e quando não dá mais pra disfarçar; Tudo muda de valor; Tudo faz
lembrar você; Amar e a lua ser a luz do seu olhar; Luz que debruçou em
mim; Prata que caiu no mar; Suspirar sem perceber; Respirar o ar que é
você; Acordar sorrindo; Ter o dia todo pra te ver; O amor é um furacão;
Surge no coração; Sem ter licença
pra entrar; Tempestade de desejos;
Um eclipse no final de um beijo; O
amor é estação; É inverno, é verão;
É como um raio de sol que aquece e
tira o medo de enfrentar os riscos,
se entregar; Amar é envelhecer
querendo te abraçar; Dedilhar num
violão, a canção pra te ninar;
Suspirar sem perceber; Respirar o
ar que é você; Acordar sorrindo; Ter
o dia todo pra te ver; O amor é um
furacão, Surge no coração; Sem ter
licença pra entrar; Tempestade de
desejos; um eclipse no final de um
beijo; O amor é estação; é inverno,
é verão; é como um raio de sol, que
aquece e tira o medo de enfrentar os riscos; Se entregar; Uh! Uh! O amor
é um furacão; Surge no coração; Sem ter licença pra entrar; Tempestade
de desejos; Um eclipse no final de um beijo; O amor é estação; É inverno,

é verão; É como um raio de sol que aquece e tira o medo de enfrentar os
riscos; Se entregar.
O Amor Está No Ar: Bebê fala para Mamãe:
Ninguém esconde o amor; Ninguém proíbe o amor; É só olhar no olhar;
Pro amor chegar; O amor está no ar; Em tudo que tocar; É só olhar no
olhar; Pro amor chegar; Segredo eu quis te fazer; Quiseste todo amor
esconder Mas, tudo em torno de nós cantava sobre a voz. O amor está no
ar, em tudo que tocar.
SILÊNCIO; SILÊNCIO; no SILÊNCIO;
No Silêncio eu TE ENCONTRO; Quando todos (e tudo) se vão;
CONTIGO eu fico, SENHOR (na PRESENÇA); hum...hum.... (sussurros:
linguagem MATERNAL para o bebê e UNIVERSAL);
E agora vá parando, na Tranquilidade, no SILÊNCIO; no SILÊNCIO; no
SILÊNCIO; e leve esta PAZ;
Fique em PAZ e seja FELIZ;
GRATIDÃO AMIGO (A);
GRATIDÃO A TANTAS OUTRAS PESSOAS;
GRAÇAS a DEUS: Graças a Dor;
“GRACIAS a la VIDA, que me ha dado tanto”;

UBSs da Estratégia de Saúde da Família de Batatais e
Santo Antônio da Alegria.

"Nada será como antes"
Dr. Helio Tabajara Patelli

A psicologia financeira
A forma como lidamos com o dinheiro ―
finanças pessoais, investimentos, decisões
de negócios ― costuma ser explicada
como um campo puramente matemático,
no qual dados e fórmulas nos dizem o que
fazer. A verdade, porém, é que grandes
decisões monetárias não são tomadas
diante de uma planilha, mas durante
jantares com a família e reuniões com os
colegas de trabalho. Além disso, cada
decisão é um reflexo da história pessoal e
das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo que a
tomou.Abordando a gestão financeira de maneira inédita,
Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos que
demonstram a importância do fator psicológico nas finanças,
oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro
render em busca do maior objetivo de todos nós: a felicidade.

O Ciclo da Autossabotagem

Nunca tivemos algo que interferisse em
nossas vidas, tão rápido e profundamente como o
Coronavirus.
Como se fosse presságio, sem querer ser
apocalíptico, tivemos e estamos tendo que nos
adaptar, cada dia , revendo conceitos, mudando
hábitos, até nas atitudes básicas, como aperto de
mãos entre conhecidos, ou até mesmo abraços entre
pessoas queridas .
Alguns classificam como "Nova Ordem
Mundial", onde não tem lugar a soberba, o orgulho,
a insolência e a riqueza material.
Porém, mesmo nesse "isolamento" forçado e
necessário, estamos aprendendo muitas coisas, e
agregando valores a determinadas palavras, como
empatia, solidariedade,
esperança e fé,
transformando em ações no auxílio e amparo de
quem muitas vezes nem conhecemos.
Dizem que os olhos são espelho da alma, e
são mesmo, aprendemos a sorrir através deles e,
mesmo "mascarados" conseguimos transmitir força e
energia através do nosso olhar.
Mesmo com avanços tecnológicos e
desenvolvimento de vacinas, temos que acreditar
que "ALGO MAIOR" vai nos proteger, frente a tudo
que estamos vivenciando, assim sendo, vamos
depositar nossas vidas nas mãos de Deus, que com
certeza fará o melhor para e por nós.

Com o livro O Ciclo da Autossabotagem,
será possível entender por que repetimos
atitudes
que
destroem
nossos
relacionamentos e nos fazem sofrer?
Através do estudo de diversos casos reais,
como a separação dos pais na infância ou
o
término
conturbado
de
um
relacionamento, o psicólogo Stanley
Rosner e a escritora Patricia Hermes
analisam como episódios traumáticos
podem criar dilemas inconscientes que
acabam nos fazendo agir contra nós mesmos. O resultado é um
ciclo de autodestruição que afeta nossas relações pessoais e
profissionais pelo resto da vida. No entanto, ao mesmo tempo
em que se aprofundam nas causas da autossabotagem e nas
diferentes maneiras pelas quais ela se manifesta, os autores
mostram a melhor maneira de superá-la: vencendo antigos
traumas e buscando novos caminhos.

Comece pelo porquê
Por que algumas pessoas e organizações são
mais inovadoras, admiradas e lucrativas do
que outras? Por que algumas despertam
grande lealdade por parte de clientes e
funcionários?
Para Simon Sinek, a resposta está no forte
senso de propósito que as inspira a darem o
melhor de si para uma causa expressiva – o
porquê.
Ao publicar esse livro, o autor iniciou um
movimento que tem ajudado milhões de
pessoas a encontrar um sentido maior no próprio trabalho e,
assim, inspirar colegas e clientes.
Ilustrando suas ideias com as fascinantes histórias de Martin
Luther King, Steve Jobs e os irmãos Wright, Simon mostra que as
pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um movimento,
ideia, produto ou serviço se compreenderem o verdadeiro
propósito por trás deles.
Nesse livro, você verá como pensam, agem e se comunicam os
líderes que exercem a maior influência, e também descobrirá um
modelo a partir do qual as pessoas podem ser inspiradas,
movimentos podem ser criados e organizações, construídas. E
tudo isso começa pelo porquê.

