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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. 

 

 

 Nasci na cidade 
de Santa Rita do Passa 
Quatro no dia 
07/07/1978 sou filho de 
um engenheiro 
agrônomo e uma 
professora que se 
dedicou como servidora 
pública estadual. 
 Sempre estudei 
em escola pública, sou 
dentista formado pela 
Faculdade de 
Odontologia da 
Universidade Estadual 
Paulista - UNESP no 
Campus de Araraquara. 
 Ingressei no 
serviço público como 

Coordenador de Saúde Bucal do município que 
nasci, por 7 anos. Fui vice-prefeito eleito em 
2013 e assumi a prefeitura em 2014, sendo 
reeleito para o mandato de 2017 a 2020, onde 
tive a oportunidade de trabalhar com os mais 
diversos e competentes servidores públicos.  
 Presidi a Associação das Prefeituras das 
Cidades Estâncias do Estado de São Paulo - 
APRECESP de 2019 a 2020.  
----------------------------------------------------------------- 

Sempre acreditei e defendi o serviço público 

 Em 15 anos como servidor público 
aprendi a conhecer, admirar e respeitar o 
profissional que se investe do cargo público 
dedicando a sua vida para atender o cidadão que 
necessita do amparo e socorro dos municípios, 
estado e federação para consolidar a garantia 
dos seus direitos.  
 Sou convicto de que o servidor público é 
peça fundamental para o equilíbrio de forças 
entre aqueles que podem pagar pelos serviços 
de saúde e educação, por exemplo, com aqueles 
que necessitam da mesma qualidade de 
atendimento e não tem como pagar.  
 É a partir deste momento que o papel do 
servidor fica mais definido na sociedade. 
Servidor é aquele profissional que trabalha com 
dedicação, empenho, comprometimento, 
proporciona um atendimento humanizado 
mesmo enfrentando muitos desafios e 
dificuldades. 
 Em 2021 fui convidado a assumir a 
Direção do DRS XIII, que com honra aceitei. 
Atualmente convivo diariamente com servidores 
da mais alta qualidade que trabalham com 
eficiência para atender e apoiar tecnicamente os 
26 municípios que compreendem a Região com 
uma população de 1.540.287 (um milhão, 
quinhentos e quarenta mil e duzentos e oitenta e 
sete) abrangida no DRS XIII Ribeirão Preto, 
conforme IBGE 2020. 
 Enfrentamos uma crise mundial com o 
surgimento da pandemia Covid-19, perdemos 
muitas vidas, mas salvamos dezenas de milhares 
de pacientes que foram atendidos pelos 
Hospitais, Prontos Atendimentos e Unidades 
Básicas da Rede Pública. A Região de Ribeirão 
Preto e o Estado de São Paulo são exemplos para 
o Brasil e para o mundo de serviço público de 
qualidade na área da saúde. O Sistema Único de 
Saúde – SUS é o nosso orgulho! 
 Através dos esforços de todos 
profissionais de saúde estamos vencendo essa 
luta e aos poucos a vida está retornando à 
normalidade. Nosso desafio conjunto fez com 
que a minha admiração pelo servidor público 
crescesse ainda mais, especialmente meus 
parceiros de trabalho do DRS XIII.  
 Muito Obrigado e Parabéns a todos os 
servidores do DRS XIII pelo trabalho realizado e 
pelo dia do servidor público, 28 de outubro.  

Leandro Luciano dos Santos 

 

Leandro Luciano dos Santos  
Diretor Técnico de Saúde III 



Parabéns Trabalhadores 
Públicos! 

 
 Tem dias que a gente acorda cheio de 
energia e 24 horas parecem insuficientes para 
executarmos todas as nossas metas. Em outros 
momentos, reduzimos o ritmo e o desânimo 
toma conta. Mas há aqueles dias em que 
sentimos que tudo vale a pena e que não 
estamos aqui por acaso. 
 Temos uma missão, pessoal e 
profissional, que nos motiva a enfrentar os 
desafios e pensar: ESTOU FAZENDO O MELHOR! 

 

 Feliz Dia do Trabalhador! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que é ser funcionário público? 
 

"É vestir a camisa de fazer o bem ao próximo."  
Suellen - Farmácia 

 
“Para mim significa trabalhar para o bem comum. É 
trabalhar pensando no coletivo e público ( e não no 
individual e privado). No meu caso que atualmente 
trabalho na auditoria é tentar fazer com que as normas 
sejam atendidas por todos os prestadores de saúde, 
pensando no bem estar coletivo (no caso, usuários dos 
serviços).”                         Cláudia - Auditoria 
 
“É trabalhar com amor e dedicação” 

Andréia - Farmácia 
 
“Pra mim é servidor público, e me sinto exatamente 
assim mesmo não trabalhando diretamente com o 
público sei que minhas funções fazem toda diferença 
para quem trabalha com o público então faço o meu 
melhor para que todo usuário do SUS seja bem 
atendido e fique satisfeito com que ele mais precisa a 
saúde. 
Me sinto feliz por ser um servidor da saúde....” 

Célia – Centro Administrativo 
 
“Se doar sem esperar nada em troca. Apenas pensar em 
quem precisa da sua dedicação para " tentar " ter mais 
qualidade de vida”. 

Silvia Padovan - Finanças 
 
“Para mim ser servidor público é ser um agente 
transformador do Estado, em prol de todos os usuários 
do SUS seguindo seus princípios. Nossa atuação é de 
extrema importância para sociedade, principalmente na 
regulação do acesso aos serviços de saúde”. 

Michele - Regulação 
 
“Ser funcionário público é mais que prestar serviços à 
população É sobretudo um ato de amor dedicação 
doação”. 

Cristina - Credenciamento 
 
É trabalhar com a sensação de liberdade, pois o patrão 
está longe! Ahahahahaaa 
É sentir-se protegida com a garantia do salário em dia. 
Somos invejados por muitos! 
Pra mim... é uma realização profissional, simplesmente 
amo! 

Isabel - Gabinete 

 
Funcionário Público é difícil de descrever o termo 
correto pra quem exerce atividades como as nossas, 
atendendo demandas da população,  principalmente na 
área da saúde, sem importar raça, cor, religião,  
categoria social e mesmo não conhecendo na maioria 
das vezes pessoalmente... honramos com certeza a 
denominação de Servidor Público... função exercida 
apenas por quem pode, tem perfil adequado,  
disposição e disponibilidade... enfim... se doar sem 
exigir nada em troca ... !!!       Dr. Hélio - Regulação 



RH Notícia 
 
SISTEMA DE GESTÃO DE 
PESSOAL 

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

 
Acesso ao Sistema de Gestão de 

Recursos Humanos 
 A partir de 28/10/2021 – Dia do Servidor 
Público, a Coordenadoria de Regiões de Saúde/SES, por 
meio das áreas de Recursos Humanos de suas unidades 
vinculadas, com o intuito de padronizar os 
procedimentos pertinentes ao gerenciamento funcional 
de seus servidores, disponibilizará no Sistema de Gestão 
de Pessoal o acesso à consulta de seus Dados Pessoais, 
Funcionais, Períodos de Licença-Prêmio, Adicionais por 
Tempo de Serviço, Ausências e Faltas Abonadas. 
 Serão disponibilizados ainda, requerimentos 
como: Férias, Faltas Abonadas, Declarações entre 
outros. Dessa forma, no momento da emissão, os 
requerimentos estarão devidamente preenchidos com 
os respectivos dados funcionais, ou seja, prontos para a 
impressão. 
Assim, o acesso será pessoal e individualizado. 
 Em breve, também serão disponibilizadas 
outras informações funcionais como: Incorporação de 
Décimos, Incorporação de Gratificação de 
Representação, Ações Judiciais, Progressão, Promoção, 
etc. 
 
 Vantagens do Sistema: 
- Padronização das tarefas; 
- Facilidade na busca de informações; 
- Informação em tempo real (Frequências migradas do 
sistema e-folha a partir de 2007 e automática 
mensalmente); 
- Autonomia do Servidor no acompanhamento de sua 
situação funcional; 
- Praticidade na emissão de requerimentos. 
* Em breve, informaremos o link de acesso!  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

OUTUBRO 
Omara 1 GVS 
Bete 2 Regulação 
Gilberto  4 Regulação 
Julio 4 Credenciamento 
Daniel Marques 8 GVE 
Moisés  10 CDQ 
Claudia Coelho 15 Auditoria 
Maria  15 Refeitório 
Alana  16 Credenciamento 
Serginho 16 NAPAC 
Sueli Santana 17 Farmácia 
Spiro  18 Cent. Transplantes 
Valdirene  18 Limpeza 
Ana Cristina  21 Cent. Transplantes 
Michelle 22 Regulação 
Luis Carlos  22 Frota 
Luciane Marcucci 23 Planejamento 
Dinorá  26 Agendamento 
Elisete 27 Recepção 

NOVEMBRO 
Osni 3 Motorista 
Sueli Castro 3 Planejamento 
Eliane 10 Recursos Humanos 
Nilce 10 GVE 
Dr. Neldo 11 Agendamento 
Maura 14 Planejamento 
Vininha 15 Farmácia 
Marta Silva 23 Finanças 
Ondina Santos 27 Farmácia 
Dr. Hélio 28 Regulação 



Centro de Gerenciamento Administrativo 

Célia Pardinho 

Reforma da Farmácia de Ação Judicial 

 Estamos finalizando a reforma da farmácia 

de ação judicial, e agradecemos a todos pela 

compreensão e 

colaboração.  

 Como dito 
antes, o objetivo da 
transferência do 
atendimento da 
farmácia para a 
antiga sala das 

vigilâncias, é remover o fluxo de pacientes no 
interior do prédio do DRS visando aumentar a 
segurança do mesmo e de nossos colaboradores e 
também melhorar o sistema de controle de 
estoque da farmácia, a qualidade dos serviços 
prestados e a qualidade de vida para os 
colaboradores que atuam naquele setor, pois é um 
projeto onde vai organizar os espaços, o 
atendimento e a forma de trabalhar tornando um 
ambiente agradável e 
bonito para que o dia a 
dia fique mais leve 
para todos.  

 Esta mudança 
visa também melhorar 
o atendimento dos 

usuários trazendo agilidade 
e eficácia na assistência 
desses pacientes. 

 Deixamos aqui 
nossos agradecimentos a 
todos que já colaboraram e 
ainda irão colaborar para 

que esta ação 
aconteça. 

 Temos 
como previsão 
para a 
transferência 
entre 26/10 a 
05/11/2021. 

 
 
 
 
 

Outubro Rosa: prevenção  

e diagnóstico precoce do câncer de mama 

Janaina Tintori  
Articuladora da Saúde da Mulher DRS XIII   

 O mês de Outubro já é conhecido mundialmente 

como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas 

à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O 

objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o 

câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do 

útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, 

proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico 

e contribuindo para a redução da mortalidade. 

O que é? É o tipo de câncer mais frequente na mulher 

brasileira. Nesta doença, ocorre um desenvolvimento 

anormal das células da mama, que se multiplicam 

repetidamente até formarem um tumor maligno. 

Como a mulher pode perceber a doença? O sintoma do 

câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é 

um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da 

mama pode ficar parecida com uma casca de laranja, 

também podem aparecer pequenos caroços embaixo do 

braço. Lembre-se que nem todo caroço é um câncer de 

mama, por isso é importante consultar um profissional de 

saúde. 

Como descobrir a doença mais cedo? Toda mulher com 40 

anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, 

centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das 

mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 

69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada 

dois anos. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo 

que não tenha sintomas! 

O que pode aumentar o risco de ter câncer de mama? Se 

uma pessoa da família – principalmente a mãe, irmã ou 

filha – teve essa doença antes dos 50 anos de idade, a 

mulher tem mais chances de ter um câncer de mama. 

Quem já teve câncer em uma das mamas ou câncer de 

ovário, em qualquer idade, também deve ficar atenta. 

O que mais a mulher pode fazer para se cuidar? Ter uma 

alimentação saudável e equilibrada (com frutas, legumes e 



verduras), praticar atividades físicas (qualquer atividade 

que movimente seu corpo) e não fumar. Essas são algumas 

dicas que podem ajudar na prevenção de várias doenças, 

inclusive do câncer. 

Fontes: 
Blog da Saúde 
Instituto Nacional de Cancer José Alencar Gomes da Silva 
 
 

Nossa Horta 
 

 Usando o nosso 
espaço externo nosso colega 
Serginho teve a iniciativa de 
plantar verduras e legumes. 
 Um trabalho de 
alguns meses com muito 
empenho e dedicação.  
 
 

 
                                                                                                                                                

Novo Estacionamento 
 
 No mês de setembro nosso estacionamento ganhou 
uma expansão. Com a iniciativa do nosso colega Osni em solicitar 
que fosse colocado piche em nossa área externa. 
 Isso possibilita com que os pacientes e visitantes 
tenham melhor conforto na retirada de medicações e visitas.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEINFELD 
 Saudade deles? 
Jerry Seinfeld e seus 
amigos estão 
finalmente de volta e 
prometem não irem 
mais embora! 

Acompanhe a vida desse grupo de amigos e suas vidas em 
Nova York, entre problemas sociais, familiares, românticos 
e profissionais, o que importa é que eles sempre 
encontrarão uma maneira de manter a amizade e tirar 
boas risadas no fim das contas. 
 

VOCÊ 
 Na Temporada 3 
da misteriosa Você, Joe e 
Love estão casados, têm 
um bebê e moram no 
aprazível norte da 
Califórnia, onde se veem cercados por empresários de 
tecnologia, mães blogueiras e biohackers famosos nas 
redes sociais. Joe está decidido a cumprir seu novo papel 
de marido e pai, mas teme a impulsividade letal de Love. 
Além disso, o coração não ajuda. E se mulher que ele 
procurou a vida inteira morar na casa ao lado? Fugir de 
uma jaula no porão é uma coisa, mas escapar da prisão do 
casamento perfeito com uma mulher que conhece todos 
os seus truques é muito mais complicado. 
 
 

MAID 
 Minis

série original 
da Netflix, 

acompanha 
Alex (Margaret 
Qualley), uma 
jovem mãe 

que consegue um emprego limpando casas para escapar 
de um relacionamento abusivo. Depois de sofrer diversas 
violências nas mãos do ex-namorado, Sean (Nick 
Robinson), ela decide fugir com a filha para qualquer outro 
lugar na expectativa de um construir um futuro melhor 
para as duas. Além de tudo, ela ainda precisa lidar com a 
mãe (Andie McDowell) que sofre de distúrbio bipolar e 
está desaparecida. No caminho, ela é acolhida em um 
abrigo para jovens vítimas de abuso e começa a trabalhar 
como empregada doméstica para guardar dinheiro e 
tentar encontrar um lugar para morar com a filha. 


