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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. 

 
  

Agosto Dourado! 

Janaina Tintori 

 Agosto chegou e com ele um mês 
inteirinho de incentivo, promoção e 
proteção ao aleitamento materno 
comemorado no mundo todo. Dentro do 
mês a primeira semana tem grande 

influência nas ações, chamada também de Semana 
Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) onde várias 
sociedades, instituições, programas e profissionais de 
saúde estimulam a amamentação. Essa campanha é 
representada pelo laço dourado (explicação na imagem 
abaixo). 
 Todo ano a Aliança Mundial para Ação de 
Aleitamento Materno (WABA, na sigla em inglês) define 
um tema para promover essas ações, para esse ano, o 
tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2021 é: 
“Proteja a amamentação: uma responsabilidade 
compartilhada”.  
 Segundo o presidente do Departamento Científico 
de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), Dr. Luciano Borges Santiago, a campanha é 
uma política de incentivo à amamentação que já entrou 
definitivamente no calendário mundial. 
 Os objetivos da SMAM 2021 são formados por 
quatro pilares: informar as pessoas sobre a importância de 
proteger a amamentação; apoiar a amamentação como 
uma responsabilidade vital de saúde pública; se articular 
com indivíduos e organizações para maior impacto; e 
potencializar ações para proteger o aleitamento materno 
para melhorar a saúde coletiva. 

 O tema escolhido está relacionado à Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, um plano de ação 
para pessoas, planeta e economia sem destruição da 
natureza, que orientará programas de desenvolvimento 
para os próximos anos.  
 Isso nos traz a reflexão da importância da 
construção de uma rede de apoio fortalecida para essas 
mulheres e crianças, seja em casa, com a família, com os 
vizinhos; no trabalho, amparada pelas leis; na imprensa, 
com a divulgação de informações corretas sobre o assunto, 
e principalmente, nas instituições de saúde, começando 
pelo pré-natal, maternidade e puericultura. 
 As Maternidades que apoiam essa causa 
conquistaram o selo IHAC – Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança. 
 Em Ribeirão Preto as 4 maternidades SUS são 
habilitadas Hospital Amigo da Criança: Centro de 
Referência na Saúde da Mulher – MATER, Santa Casa de 
Ribeirão Preto, Maternidade Cidinha Bonini – UNAERP e 
Hospital das Clínicas, essas instituições seguem os 10 
passos de incentivo ao aleitamento materno (IHAC, 2014). 
Vamos conhecer os 10 passos para promoção do 
aleitamento e boas práticas? 

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria; IBFAM Brasil; 2021; ONU, 2015; IHAC 

BRASIL, 2014. 



Grupo Ação Solidária RP 

Ângela Calcini 

 Somos um grupo de amigos, que nos 
reunimos com o único propósito de fazer o bem. 
Acreditamos que bem mais que alimentar o corpo, 
podemos também alimentar a vida destas pessoas. E 
como fazemos isto? Arrecadamos itens de cesta 
básica, roupas, móveis e calçados usados, 
distribuímos marmitas e lanches, além das aulas de 
alfabetização de adultos e adolescentes em 
comunidades carentes, temos parceiros do bem tais 
como dentista,  salão de beleza e instituto de 
oftalmologia, que sempre que possível nos auxiliam 
conseguindo encaixar estas pessoas para serem 
atendidas, ajudando-os assim a terem uma vida mais 
digna. Quando estamos nas ruas entregando comida, 
também procuramos dar atenção às pessoas 
carentes, escutando o que elas tem a falar ou pedir. 
Existe uma programação semanal que é disparada 
atráves do Whatsapp para o grupo,  de acordo com a 
disponibilidade os voluntários vão se organizando 

para estarem 
presentes.   
Agenda com a 

convocação 
segue desta 
forma: 
 
Em seguida é 

lançada uma lista de arrecadação com os alimentos 
que serão utilizados  na preparação das marmitas. 
Utilizamos inicialmente  o que tem disponível na sede 
e os outros ingredientes necessários são doados 
pelos voluntários do grupo. 
 Na quarta-feira a partir das 19:00 horas, é 
lançado outro chamado  para realização de várias 
atividades como: seleção  de roupas para doações 
nas comunidades,  nas ruas, etc. Montagem de cestas 
básicas para distribuição nas comunidades e as 
famílias cadastradas que retiram pessoalmente neste 

dia, previamente 
agendado. 
 

 Na 
sequencia  acontece 
na sexta-feira a 
preparação e 
montagem das 
marmitas, para este 
dia é lançado 
previamente os 

ingredientes do cardápio, alguns itens são usados 
com o estoque da sede e outros são doados pelos 
voluntários ou pelas empresas parceiras do projeto. 
 Novamente existe a divisão de tarefas e cada 
um fica naquela que mais se adequar como: preparar 
os alimentos para serem cozidos (picar, cortar, ralar 
etc), equipe do fogão que prepara os alimentos e 

todos juntos montam as marmitas e terminam a 
limpeza da sede. 
 
Aos sábados até o mês 
de setembro foi 
realizada uma parceria 
com os 

supermercados 
parceiros, Pão de 
Açúcar e Assai. 

Esses supermercados 
colocam alguns 
produtos de cesta 
básica como 
incentivo para 
doação com preços 
mais acessíveis e os 
voluntários se 
revezam na 
arrecadação de 
alimentos que são 
divididos por turnos, 
manhã e tarde. 

 
Finalizando a semana, 
aos domingos é a vez 
da moçada, este grupo 
de jovens prepara 
lanche comunitário 
que e entregue a 
comunidade Neste 
entrega realizam 

brincadeiras 
educativas e ainda 
cadastram famílias 
para distribuição de 
cestas básicas. 
 
 

Neste mesmo dia 
outra equipe se 
organiza para 
entregar cesta 
básica em 
comunidades 
carentes com 

cadastro pré 
agendando com 
os coordenadores 

destas 
comunidades, 

esta entrega é 
realizada a cada 
15 dias ou seja, 



dois domingos no mês. 
Existem outras 
campanhas que são 
realizadas no decorrer do 
ano que são para 
arrecadas chocolates na 
época da páscoa, roupas 
de bebês para enxoval 
comunitário, vendas de 
feijoadas para arrecadar 

fundos para o projeto 
etc. 
 
 E no final de 
cada mês é realizada a 
prestação de contas, 
com o total de 
refeições e cestas 
doadas, neste gráfico 
podemos observar que 
as doações estão 
aumentando, 
entretanto a 
necessidade das 
pessoas cresce a cada dia, não sendo suficientes 

apenas estas ações, para 
minimizar a fome e a 
necessidade de todos. 
Convidamos a todos a 
serem um dos nossos 
voluntários ou conhecer 
melhor o projeto através 
do instagram 
@grupoacaosolidaria ou 
direto no endereço Rua 
Goiás, 768 - Campos 
Elíseos. 
 Sendo assim, 

convidamos a todos para conhecer nosso projeto, 
seja através das redes sociais ou pessoalmente, e 
colocamo-nos à disposição a quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 

 

Roberto Crema e Jean Yves Leloup:  
As Estações e Escadas do Amor; 

Marco Ernani Hyssa Luiz 

 
Introdução ao AMOR: 

 Aprender a Amar, eis a primeira e última lição na 
escola da vida terrena e da nossa existência. Para os Sábios 
Antigos e Novos: o referencial é o Amor e o Ser, a Grande Vida; e 
perguntar onde podemos encontrar as Virtudes do Amor e da 
Solidariedade que esquecemos e perdemos; Importante então 
perguntar neste momento atual: por que não é fácil amar? 
Por que não é simples amar e ser amado? Esta capacidade 
humana que infelizmente atualmente se encontra atrofiada na maioria 
das pessoas. Portanto é urgente resgatar esta nossa 
capacidade de Amar. Para os antigos: o Amor é uma 
Grande Arte e a palavra amor tem estágios e estações e, 
portanto sentidos bem diferentes em cada etapa. Não 
podemos esquecer o desejo que nos habita em cada Etapa 
da nossa Vida. Há uma Criança que tem fome e sede, um 
Adolescente que pede para ser reconhecido, nomeado, 
chamado; podemos ser Adultos igualmente capazes de 
harmonia e de ternura e seria uma lástima nos privarmos 
da amizade, desta troca, deste partilhar, desta capacidade 
de doação e de perdão que habita em nós; na Maior Idade 
devemos fazer também a experiência do que há de graça, 
de gratidão e de gratuidade em nós. Fazermos a 
experiência de Deus em nosso interior. São João 
Evangelista nos diz que DEUS é AMOR e que aquele que 
habita no Amor, habita em Deus e Deus habita nele.  

 
Estações e Escadas do Amor: 

 Em português uma só palavra AMOR para vários 
tipos de Relacionamentos, mas na linguagem grega, há 
quatro diferentes palavras para falar destas etapas do 
AMOR: Pornéia, Eros, Philia e Ágape. Para Caminhar e 
Evoluir no Amor é necessário partirmos em um movimento 
ascendente e evolutivo nestas Etapas. 

 
1-Pornéia: 

 A primeira estação do amor desta caminhada que 
é aprender a amar: o amor corporal físico, da sede e da 
fome, quando buscamos alguém para consumi-lo. A 
primeira etapa é Pornéia, o amor voraz e devorador, o 
amor do bebê por sua mãe, o amor de consumo. Amo o 
outro, portanto como-o. Trata-se, aqui, do amor da 
matéria, muito natural e saudável na primeira etapa da 
infância, quando a tarefa dos pais é suprir e a dos filhos é 
receber. Este amor é muito lindo em um bebê, é menos 
bonito em um senhor de 50 anos. O problema é quando há 
uma fixação nesta primeira, É quando, como afirma a 
expressão popular, deseja-se comer a outra pessoa, 
descartando-a em seguida. Pornéia encontra-se na 
etimologia da palavra pornografia. A Pornéia é uma forma 
de amor que precisa ser respeitada e que ocorre em um 
momento de nossa evolução. 

 
2-Eros: 

 O segundo pressuposto diz respeito ao amor 
psíquico, mental e emocional. É o amor sentimental, 
quando se deseja viver com alguém uma aventura, a busca 
perpétua da felicidade a dois. Este amor é um amor de 
posse, de dependência e também de necessidade. Eros, 
que fornece asas à imaginação, o amor adolescente, feito 
de sonhos e IMPETUOSIDADE. A Paixão faz-nos passar por 



estados extraordinários, 
maravilhosos, mas pode ser 
também um inferno, pelo 
ciúme que desencadeia. A 
palavra grega, Pathós, indica 
o amor-necessidade. Ama-se 
o outro porque temos 
necessidade de que ele nos 
complete. A palavra Pathé vai 

dar nascimento à palavra patologia e significa o amor-
doença, quando nos tornamos completamente 
dependentes do outro, quando o amor é baseado somente 
em emoção e quando, em certos casos, possui por inteiro 
a pessoa. Esta forma de amor, ás vezes, o que chamamos 
de Amor não é senão Paixão: posse, dependência, 
necessidade. Para os antigos gregos e romanos, estar 
apaixonado é uma doença; é uma possessão. O problema 
acontece quando a pessoa se circunscreve nesta Etapa. 
Esta fixação pode ser encontrada na causa da tragédia dos 
relacionamentos e casamentos adolescentes, quando 
surge a inevitável frustração e conseqüente decepção, 
cada um PROJETA a CULPA no outro, criada nos JOGOS DE 
ACUSAÇÃO e no baú das mágoas e dos ressentimentos. 
Esta forma de amor é uma forma de sofrimento. Todas as 
histórias de amor são, ao mesmo tempo, histórias 
apaixonadas, possessivas, ciumentas e, frequentemente, 
dolorosas. E, atualmente, a palavra Eros está muito 
próxima da palavra Pornéia.  

 
3-Philia: o Amor da Maturidade e da Reciprocidade. 

 Chegam 
à palavra Philia 
que é muito 

interessante. 
Vocês a 
encontraram em 
Filantropia – o 
amor aos seres 

humanos, 
constituindo um bem já bastante raro entre nós: o amor 
noético, consciente e lúcido, da troca, da partilha e da 
inteligência simbólica. Não estamos mais o consumo que 
caracteriza a criança, em possessão, dependência, 
solicitação e necessidade que caracterizam a criança e o 
adolescente, mas começamos a viver um relacionamento 
adulto. É a etapa dos amigos e companheiros, dos que 
dividem o mesmo pão e trilham a mesma estrada, mirando 
o mesmo horizonte, buscando extrair os significados de 
seus passos. O Amor aos seres humanos distinguem-se 
diferentes formas de Philia em grego: A Philia Psysiqué é o 
amor parental, a amizade entre parentes. O amor da mãe 
ou do pai pela sua criança e vice-versa. É igualmente, o 
amor entre irmãos. Este, às vezes, é um amor difícil, 
porque a inveja, a concorrência vem tudo destruir. Mas, 
como diz Rosseau, “um irmão é um amigo que a natureza 
nos dá”. Esta é uma forma de relação muito preciosa. A 
Philia Zeiniqué é o amor da hospitalidade, o respeito aos 
outros, o respeito por aqueles a quem se recebe. Temos 
aqui uma qualidade de relacionamento que é diferente das 
relações familiares. Não há a mesma familiaridade, mas 
pode haver a mesma profundidade e pode mesmo ser 
mais profundo. Temos amigos com quem temos relações 
mais íntimas que com nossos irmãos, irmãs e pais. A Philia 
Etairiqué é o verdadeiro amor-amizade entre duas 

pessoas. É o amor do dar e receber, uma relação de 
confiança, de ajuda, de parceria. E diz o provérbio que 
aquele que tem um amigo é mais rico que aquele que tem 
um reino. Porque podemos viver com este amigo o que 
temos de mais humano. A Philia Erotiqué é também uma 
amizade, um amor com respeito, um amor que respeita a 
liberdade do outro. É uma espécie de amizade-amorosa 
não é muito fácil de entender porque não é paixão, não é 
dependência, mas há uma qualidade de ternura, de 
harmonia, de grande respeito e atração que faz dela uma 
amizade muito profunda. Não estamos mais ao nível da 
necessidade, da paixão, nem mesmo do desejo. Esta é a 
atitude mais elevada de nossa possibilidade humana de 
amar. Estamos no mundo da harmonia e, pouco a pouco, 
nos aproximamos da compaixão. Capacidade de Amar para 
quem atingiu a Maturidade: ordem na sua própria casa. O 
problema ocorre quando quedamos estagnados neste 
outono, quando nos paralisamos no amor restrito da 
escolha, amor aos nossos, quando nos exilamos de um 
amor além da capacidade humana de amar.  

 
Ágape, o Amor Divino: 

 O último pressuposto evoca a etapa suprema 
na arte de amar: o amor Pneumático, Transumano, 
Transpessoal. Finalmente chegamos à última palavra 
desse vocabulário grego, Ágape. Podemos traduzi-la 
como a Graça ou Gratuidade. É o amor gratuito e 
incondicional. É esta gratuidade do amor em que se 
ama por nada, por causa de nada. Amar sem ter nada 
de particular para amar. 
Amar é um estado de 
abertura e de atenção. É 
o amor que transcende 
a criatura, o amor da 
Fonte, o amor da Vida 
por Ela mesma. É o 
amor para o qual Cristo 
nos convida: amar o 
inimigo, amar quem não nos ama. A palavra que é 
colocada na boca de Jesus não é Pornéia, não é Eros, 
não é Philia, é a palavra Ágape. Aceitar que em nossa 
maneira de amar sejamos por vezes crianças vorazes, 
adolescentes apaixonados e caprichosos, adultos 
capazes de amizade e também deuses capazes de 
gratuidade. Portanto, é proposto ao ser humano uma 
experiência. Ele é chamado para exercitar sua 
capacidade de gratuidade e graça. Em um mundo 
onde tudo se paga, onde nada é gratuito, ele é 
chamado a introduzir a GRAÇA e a GRATUIDADE. 
Evoluir do AMOR da CARÊNCIA, de seres humanos 
desesperados, para o AMOR da ESSÊNCIA, Neste 
enfoque, Espiritualidade é compreendida como 
Consciência de participação não dual, que se traduz, 
em seu âmago, por Amor, encarnando-se, 
praticamente, como Serviço.  

 
“A Utopia não é irrealizável, mas é tão somente o 

ainda não realizado”: Jean Yves Leloup; 
GRAÇAS a DEUS: Graças a Dor; 

“GRACIAS a la VIDA, que me ha dado tanto”; 



 

 

NÚCLEO DE RECURSOS 
HUMANOS 
DRS XIII RIBEIRÃO PRETO 
 

RELATÓRIO DE INDICADORES  
DE RECURSOS HUMANOS 

DRS XIII – RIBEIRÃO PRETO Junho 2021 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

AGOSTO 
Dr. Marco Ernani 3 Farmácia Alto Custo 

Eveline 9 Farmácia Alto Custo 

Célia 9 Finanças 

Lucilene 12 Alto Custo 

Ivete 13 Central de Transplantes 

Verinha 13 Farmácia 

Anunciata (Lucia) 17 Xerox 

Sandrinha  19 Farmácia  

Rosinei 21 Recursos Humanos 

Renata  22 Agendamento 

 Carminha 29 CDQ 

Alessandro Simões 31 Farmácia 

SETEMBRO 
Dr. Arthur 1 Planejamento 

Claudia Wolf 5 Cent. Transplantes 
Rita  6 NAOR 

Idevan  6 NAOR 
Ana Lucia  11 Informática 

Marcia Thomaz 11 GVS 
Angela Francisca 12 Suprimentos 

Rosa Longo  13 Planejamento 
Alzira 15 Jurídico 

Luciana Freitas  17 GVS 
Regina  18 NAOR 
Mariko 18 CDQ 

Silvia Padovan 19 Compras 
André 24 NAOR 

Luciane Marinho 25 Cent. Transplantes 
Dr. Wallace 26 Credenciamento 

Dr. Jayme  27 GVS 
Marina 28 GVS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


