
RETOMADA 
EM PAUTAAno 2 - N° 81 - 2 de abril de 2022

Boletim semanal

Retomada entrega R$ R$ 284 mil em 
benefícios do Goiás Social em São Luís

 de Montes Belos
A Retomada esteve, na quarta (30/3), 

em São Luís de Montes Belos, em ação do 

Goiás Social, para entregar 152 certificados 

do Colégio Tecnológico (Cotec), emitidos 

pela parceira Universidade Federal de Goiás 

(UFG), a alunos que concluíram cursos de 

Corte e Costura, Confeitaria, Maquiagem, e 

Rotinas Administrativas.

Além disso, 100 pessoas receberam o 

Crédito Social, que permite a compra de 

equipamentos e materiais para empreender 

na área de formação. Também foram entre-

gues 75 cartões do Bolsa Qualificação, um 

auxílio aos alunos se manterem durante as 

aulas, a fim de evitar a evasão dos cursos. 

Esses benefícios disponibilizam um cartão 

que só pode ser utilizado dentro do municí-

pio ou na região, movimentando o comércio 

local. Só nesta ação foram investidos R$ 

284.551,60 diretamente.

O secretário da Retomada, César Moura, 

e as superintendentes Leandra Assis 

(Profissionalização) e Raíssa Rodrigues 

(Retomada do Trabalho do Emprego e da 

Renda), participaram das entregas, acom-

panhados de uma equipe de apoio. 
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Matriz de riscos do Compliance
 é estudada em reunião

O Programa de Compliance Público ma-

peia possíveis riscos internos e externos 

através de uma matriz on-line, preenchida 

por cada gerente e superintendente, como 

parte da política de gestão de riscos. Por 

isso, na segunda (28), os proprietários de 

risco da Retomada se reuniram com a ges-

tora de Finanças e Controle da Controlado-

ria Geral do Estado (CGE) e assessora de 

Controle Interno do Compliance, Alessandra 

Scartezini. O objetivo do encontro foi a apli-

cação de uma autoavaliação, e também a 

apresentação de regras para o Ranking do 

Compliance 2022.

Retomada participa do Encontros de 
Artesãos de Serranópolis

Durante o evento Encontros de Artesãos 

de Serranópolis, na quarta (30), a geren-

te do Artesanato, Miriam Pires, apresen-

tou o projeto de atividades da Retomada 

para 2022. Também foram entregues no-

vas Carteiras do Artesão, certificados de 

profissionalização do artesão, além de pa-

lestras e oficinas de exposição. Estiveram 

presentes também uma equipe do Sebrae, 

a coordenadora do artesanato, Daniela 

Caixeta, a consultora Juliana Gonçalves e 

a analista Tassiane Costa.



Aulas de cursos do Cotec 
iniciam em 3 municípios

As aulas dos cursos profissionalizantes ofertados pela Retomada e Goiás Social, via 

Colégio Tecnológico (Cotec), iniciaram na terça (29/3) em Goiânia, Bom Jesus de Goiás, 

e Palmeiras de Goiás. Nos três municípios, foram consolidadas 33 turmas, com isso, 1.102 

alunos serão capacitados e preparados para o mercado de trabalho.

Bom Jesus de Goiás

Goiânia Palmeiras de Goiás
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Retomada e Sebrae Goiás promovem 
palestras sobre artesanato em Jataí e 

Caiapônia
Uma parceria entre Retomada e Sebrae 

Goiás resultou na promoção de uma série 

de palestras sobre artesanato em Jataí, na 

quarta (30), e em Caiapônia, na quinta (31). 

Participaram, da Retomada, a gerente de 

Caiapônia

jataí

Artesanato, Miriam Pires, e do Sebrae Goiás, 

a coordenadora do artesanato, Daniela Cai-

xeta. Durante o evento, elas apresentaram o 

projeto de atividades para 2022, e as ações 

em parceria entre as instituições.

Jataí Caiapônia

Mapeamento do artesanato goiano 
continua em Jataí e Caiapônia

O mapeamento do artesanato goiano teve 

continuidade durante a semana. A gerente 

do Artesanato da Retomada, Miriam Pires, 

visitou o atelier do Nico Miranda em Jataí, 

na quarta (30). O artista é reconhecido 

internacionalmente por suas pesquisas 

realizadas com as cabaças e traz o valor 

identitário regional em suas obras. Já na 

quinta (31), a gerente visitou a presidente 

da Associação de artesãos de Caiapônia, 

Candida Teles e a artesã Celudiva de Aze-

vedo.
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Retomada visita cursos do Cotec em Bom 
Jesus de Goiás, Goiatuba e Goiânia

Estudantes do Colégio Tecnológico 

(Cotec) Jerônimo Carlos do Prado, em 

Bom Jesus de Goiás e Goiatuba, re-

ceberam visitas técnico pedagógicas 

da chefe de gabinete da Retomada, 

Lucyanna Marcella Melo, e da analista 

pedagógica da Gerência de Qualifica-

ção Profissional e Colégios Tecnológi-

cos (GQPTCT), Edith Maria Alves, na 

quinta (31) e sexta (1/4). Já os alunos do 

Cotec Sebastião Siqueira, em Goiânia, 

receberam a visita da superintendente 

de Profissionalização, Leandra Assis, o 

diretor de Cotec, Renan Caetano, e a 

analista pedagógica, Ivanildes da Cruz, 

na sexta (1/4).

Em Bom Jesus de Goiás, a equipe orien-

tou os alunos do Goiás Social acerca do 

programa e tirou dúvidas dos estudantes 

nos cursos de Massagista, Serviços de 

Beleza, Confeitaria, Maquiagem e Rotinas 

Administrativas. Além disso, a analista 

pedagógica realizou pesquisas com os 

professores sobre a qualidade de ensino e 

estrutura do local. O trabalho foi acompa-

nhado pela primeira-dama do município, 

Fátima Portilho. 

Durante a visita a Goiatuba, a equipe 

acompanhou o andamento dos cursos 

técnicos em Enfermagem, Saúde Bucal, 

Análises Clínicas, Açúcar e Álcool, e Segu-

rança do Trabalho. A analista da GQPCT 

vistoriou a infraestrutura  do Cotec e dis-

cutiu o plano de ensino da unidade com 

o diretor Fabiano Neves, alunos e pro-

fessores. A parceria entre a Universidade 

Federal de Goiás (UFG) e a Secretaria da 

Retomada para manutenção dos Colégios 

Tecnológicos também foi apresentada 

aos estudantes.

Em Goiânia, os alunos de Maquiagem, 

Serviços de beleza, Rotinas administra-

tivas, Confeitaria, Massoterapia, e Mídias 

sociais foram orientados quanto ao de-

senvolvimento e funcionamento das au-

las. Além disso, foram informados sobre 

os benefícios do Goiás Social, Crédito 

Social e Bolsa Qualificação.

Goiatuba
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Bom Jesus de Goiás

Goiânia
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NOTAS
NOTAS

Projeto Incubacoop

Prefeitura de 
Damolândia

Com objetivo de acompanhar a execu-

ção do projeto Incubacoop, o gerente de 

Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis da 

Retomada, Rafael Sôffa, e a contadora Ga-

briella Pípolos, se reuniram na segunda (28) 

com uma equipe da Gerência de Execução 

e Projetos da Secretaria-Geral da Gover-

nadoria (SGG). O projeto recebe apoio do 

Ministério da Cidadania e fomenta a  incu-

bação de empreendimentos solidários por 

meio de Cooperativas. Da SGG,  estavam 

presentes o gerente Túlio Oliveira e a as-

sessora Lorena Morais.

Para tratar sobre políticas públicas 

que contribuam para o desenvolvi-

mento econômico de Damolândia, o 

secretário da Retomada, César Moura, 

se reuniu com representantes do mu-

nicípio, na segunda (28). Estavam 

presentes o prefeito Rogério Labanca, 

o assessor especial Lucas.

Prefeitura de Abadia de Goiás

O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu uma comitiva da prefeitura de 

Abadia de Goiás liderada pelo vice-prefeito, 

André Bueno de Freitas, na segunda (28). 

O grupo discutiu sobre cursos profissiona-

lizantes oferecidos via Colégio Tecnológico 

(Cotec) que atendem as demandas do mu-

nicípio. Também participaram da reunião 

o gerente de Mobilização para Emprego e 

Renda da Retomada, Rodrigo Veiga Jardim, 

e o deputado estadual Rubens Marques.

Contrapartida social do FCO
O Centro Montebelense de Equoterapia (CME) é 

uma entidade filantrópica que visa fazer a reabilita-

ção de pacientes utilizando o cavalo como agente 

terapêutico, apresentado ao secretário César Moura 

como contrapartida social a um empréstimo do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-

-Oeste. Participaram, na segunda (28), o presidente 

do CME, e o presidente da Câmara dos Vereadores 

de São Luís de Montes Belos, Joaquim Monteiro. 
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NOTAS
NOTAS

Retomada e Seds em ações inclusivas
Na segunda (28), o secretário César Moura 

se reuniu com equipes das secretarias da 

Retomada e de Desenvolvimento Social 

(Seds). O grupo falou de ações inclusivas 

para população vulnerável, além do pro-

grama Mais Empregos e dos cursos dos 

Colégios Tecnológicos (Cotecs).

Prefeitura de Bonfinópolis
Na terça (29), os programas da Reto-

mada foram apresentados para o pre-

feito de Bonfinópolis, Kelton Pinheiro. 

Participaram o secretário da Retomada, 

César Moura, e o gerente de Mobilização 

para Emprego e Renda da Retomada, 

Rodrigo Veiga Jardim. Eles discutiram 

sobre cursos de capacitação do Goiás 

Social a serem ofertados no município, 

além de solicitarem apoio da pasta na 

formalização de um arranjo produtivo 

local (APL).

Mais Empregos em Barro Alto
Na terça (29), o secretário da Retomada, 

César Moura, e o  gerente de  Intermediação 

e Recolocação do Trabalho, Nerivaldo 

Júnior, se reuniram com o prefeito de Barro 

Alto, Álvaro Machado. A pauta do encontro 

foi a promoção da Caravana da Retomada 

e do Programa Mais Empregos no municí-

pio.

Pesquisa do Crédito Social 2020

A Gerência de Avaliações e Informações 

(Gain), se reuniu na quarta (30), para dis-

cutir a pesquisa do Crédito Social entregue 

em 2020. Também foram feitas análise pré-

via dos resultados obtidos com a pesquisa. 

Estiveram presentes a gerente de Avalia-

ções e Informações, Suellen Mara, os eco-

nomistas Ramon Aureliano e Raphael Teles, 

a apoio administrativo, Lucivone Moura, 

além dos assessores Ana Catarina Moura 

e Pedro Simões. 
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NOTAS
NOTAS

Retomada da Moda em Jaraguá 
Na terça (29), foi realizada uma reunião 

para discutir o Projeto de Retomada da 

Moda de Jaraguá. Na ocasião foi falado das 

melhorias às micro e pequenas empresas 

de moda do polo confeccionista da região. 

Além do secretário da Retomada, César 

Moura, estiveram presentes, do Sebrae, 

Painel de Informações da Retomada
A Gerência de Avaliações e Informações 

(Gain) apresentou o Painel de Informa-

ções da Retomada, na quarta (30), com 

o intuito de levantar os dados analisados 

pelo painel, além de auxiliar as informa-

ções relacionadas aos resultados finais das 

ações e metas realizadas  pelas gerências. 

Representaram a Gain, a gerente Suellen 

Mara, os economistas Ramon Aureliano e 

Raphael Teles, a apoio administrativo, Lu-

civone Moura, além dos assessores Ana 

Catarina Moura e Pedro Simões. Os ge-

rentes Rodrigo Veiga Jardim (Mobilização 

Para Emprego e Renda), Nerivaldo Júnior 

(Intermediação  e Recolocação do Traba-

lho), Rhaquel Liegem (Cooperativismo) e 

Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis) além das contadoras Ga-

briella Pípolos e Dircelene Rocha também 

participaram.

o superintendente do Sebrae, Antônio 

Carlos de Souza Lima Neto, o consultor 

Leandro Pires, o presidente do Conselho 

Deliberativo Estadual, Ubiratan Lopes e 

o chefe de gabinete, Wilson Lopes; além 

do prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor Avelar 

e equipe.
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NOTAS
NOTAS

Parceria com a Cresol
Na quarta (30), o secretário da Retoma-

da, César Moura, se reuniu com a equipe 

da Cooperativa de Crédito (Cresol), para 

formar parceria com os APLs de coope-

rativismo e o acolhimento de solicitação 

Apresentação da Brascoop na Seapa

Na quarta (30), uma equipe da Retoma-

da se reuniu na secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa), para apresentar a Cooperativa 

Brasileira dos Trabalhadores Autônomos 

(Brascoop). No encontro também foi dis-

cutido o desenvolvimento de políticas pú-

blicas de integração da Brascoop no es-

coamento da produção estadual por meio 

da realização de transporte rodoviário de 

cargas. Estiveram presentes da Retoma-

da a gerente de Cooperativismo, Rhaquel 

Liegem, e a contadora, Dircilene Rocha. 

Da Seapa, o superintendente de Produção 

Rural, Donalvan Maia, além do presidente 

da Brascoop, Juliano Paiva, o comercial, 

Pedro Arão e a assessora jurídica, Janaína 

Paiva.

para preparação do FCO. Do Cresol, estive-

ram presentes o diretor superintendente, 

Jefferson Rocha, e o diretor de Negócios, 

Lucas da Silveira; além do deputado esta-

dual, Rafael Gouveia.

Retomada na ABC

A Retomada conta com a parceria da 

Agência Brasil Central (ABC) no progra-

ma Retomada em Conexão, exibido aos 

sábados, às 13 horas. Por tratar sobre o 

assunto, o secretário César Moura recebeu 

o presidente da ABC, Reginaldo Júnior, na 

quarta (30).
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NOTAS
NOTAS

Parcerias do Mais Empregos
O programa Mais Empregos desenvolve 

parceria com Adial, Acieg, Secretaria de 

Desenvolvimento Social (Seds), e Insti-

tuto Liberdade e Justiça para próximas 

ações. Na reunião em que a parceria 

foi firmada, realizada na sede da Adial, 

na segunda (28), estavam presentes os 

secretários César Moura (Retomada) e 

Wellington Matos (Seds), o presidente-

-executivo da Adial, Tchequinho Portilho, 

o coordenador da Adial Talentos, Alfredo 

Rocha, e do Instituto Liberdade e Justi-

ça, o presidente Giuliano Miotto, e Cássia 

Queiroz.

 Cursos de capacitação aos kalungas

O grupo de trabalho criado para reali-

zação de ação na comunidade quilom-

bola Kalunga do Tingezal, em Monte 

Alegre de Goiás, se reuniu, na quarta 

(30), para discutir atendimentos sociais 

na comunidade. A parceria envolve, além 

da Retomada, a OVG, Sebrae, OCB-GO 

e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS). 

Pelo acordo, uma ação programada para 

o dia 19 de abril, com realização de cur-

sos de capacitação aos quilombolas. Há 

ainda apoio do Sebrae e da OCB-GO, no 

sentido de estruturar a futura cooperati-

va de costureiras, envolvendo o Programa 

Coopera Goiás e do Projeto Incubacoop. 

O gerente de Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis, Rafael Sôffa, representou a 

Retomada na reunião.

Projetos do Fundo Protege
Várias gerências da Retomada se reuniram, 

na quinta (30), para receber orientações so-

bre monitoramento e prestação de contas 

dos projetos da Retomada executados com 

recursos do Fundo Protege. Participaram, os 

superintendentes Cristiano Araújo (Gestão 

Intregrada) e Raíssa Rodrigues (Retomada 

do Trabalho Emprego e Renda); os gerentes 

Rodrigo Rodrigues (Qualificação Profissional 

e Cotec), Rafael Sôffa (Desenvolvimento de 

Áreas Vulneráveis); as contadoras Bárbara Pi-

menta e Gabriella Pípolos. O gerente do Fun-

do Protege, Derciley Cunha e as assessoras 

Cristiane e Tânia também marcaram presença.
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NOTAS
NOTAS

Mais Crédito e empreendedorismo
Na quarta (30), o gerente de Intermediação 

e Recolocação do Trabalho da Retomada, 

Nerivaldo Júnior, participou de solenida-

de na Central de Abastecimento de Goiás 

(Ceasa). Júnior repassou o documento que 

aprova o crédito para o autônomo Dhiona-

tan de Souza. O proponente pleiteou R$ 5 

mil por meio do programa Mais Crédito e 

que serão pagos em 36 meses.

Parceria entre Cotec e Sebrae
As superintendentes da Retomada, Raíssa 

Rodrigues (Trabalho, do Emprego e da Ren-

da) e Leandra de Assis (Profissionalização), 

estiveram no Sebrae, na quinta (31), para 

reunião em busca de parceria da entidade 

com o Cotec. Representando o Sebrae, par-

ticiparam o analista de políticas públicas, 

Allan Máximo, a gerente Larissa Ribeiro, 

o analista de projetos, Rodson Wtovicz, e 

as analistas Ana Paula Marques e Cleonice 

Silva.

Retomada em Trindade

Para viabilizar programas da Reto-

mada em Trindade, o secretário César 

Moura e a superintendente da Retoma-

da do Trabalho do Emprego e da Renda, 

Raíssa Rodrigues, receberam represen-

tantes da prefeitura, na quinta (31). Re-

presentaram o município  a secretária 

de Indústria e Comércio, Gerusia Paiva, 

e o vereador Raimundo Neto.

Retomada em Silvânia
Com o objetivo de viabilizar projetos da 

Retomada para a população de Silvânia, 

o secretário da pasta, César Moura, e o 

gerente de Mobilização para Emprego e 

Renda, Rodrigo Veiga Jardim, receberam o 

prefeito Geraldo Luiz Santana e sua equipe, 

na sexta (1). No encontro, foram solicitadas 

ações que promovam o desenvolvimento 

econômico e social do município.



NOTAS
NOTAS

Parceria com o IFG
A Secretaria da Retomada se reuniu na 

quinta (31) com professores do Instituto 

Federal de Goiás (IFG), para pensar em pro-

jetos voltados aos APLs de Goiás. Também 

foi apresentado o Centro de Referência em 

Pesquisa e Inovação do IFG (CiteLab) e 

trabalhos realizados pelo instituto voltados 

para projetos de pesquisa. Da Retomada 

estiveram presentes a superintendente do 

Trabalho, do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, os gerentes Rodrigo Veiga Jar-

dim (Mobilização Para Emprego e Renda) 

e Suellen Mara (Avaliações e Informação), 

além dos economistas Raphael Teles e Ra-

mon Aureliano e a apoio administrativo, 

Lucivone Moura. Representando o IFG, os 

professores, Neville Santos, Carlos Silva, 

Ivanillian Ferreira, Lorenna Silva.

Posse da nova diretoria da AJE
Na sexta (1/4), o secretário da Reto-

mada, César Moura, prestigiou a posse 

do novo presidente da Associação dos 

Jovens Empreendedores e Empresá-

rios de Goiânia (AJE), Donalvan Maia, e 

o lançamento do projeto Conecta AJE. 

Durante o evento, os representantes de 

estado discutiram  a força da  juventude 

no empreendedorismo e nas ações do 

Governo de Goiás. A superintendente 

da Retomada, Raíssa Rodrigues, tam-

bém participou da cerimônia, na sede do 

Sebrae, em Goiânia, como nova integran-

te da AJE. O evento contou ainda com a 

presença do superintendente do Sebrae 

em Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima 

Neto e do presidente da Assembleia Le-

gislativa de Goiás, Lissauer Vieira.

 14  |  BOLETIM SEMANAL



 BOLETIM SEMANAL |  15  

NOTAS
NOTAS

Retomada Multimídia
A Secretaria da Retomada é multimídia! Compartilhamos nosso trabalho 

no Instagram (@retomadagoias), no YouTube (Secretaria da Retomada), no 
boletim semanal Retomada em Pauta e ainda na TV Brasil Central, com o Pro-
grama Retomada em Conexão. Além disso, todos os meios de comunicação 
da Retomada são abertos à interação com público. Acompanhe a gente!

Pesquisa de Avaliação para o 4° Mutirão

Na sexta (1/4), a gerência de Avaliações e 

Informações se reuniu para discutir a pró-

xima pesquisa avaliativa a ser aplicada no 

4° Mutirão Governo de Goiás, que será re-

alizado nos dias 9 e 10 de abril. A pesquisa 

tem o objetivo de verificar a qualidade dos 

serviços ofertados e avaliar a satisfação das 

pessoas atendidas.

RETOMADA 
EM PAUTAAno 2 - N° 80 - 26 de Março de 2022

Boletim semanal

Goianésia recebe programas da Retomada 
em edição da Alego Ativa 

A Retomada marcou presença em mais 

uma edição da Alego Ativa, no sábado (26), 

com entrega de uma série de serviços ofere-

cidos pela Assembleia Legislativa do Estado 

de Goiás e parceiros. Além de 187 vagas de 

trabalho formal oferecidas pelo Programa 

Mais Empregos, a secretaria entregou 239 

certificados a alunos que concluíram cur-

sos do Goiás Social, via Cotec, além de 137 

cartões do Crédito Social, e 106 do Bolsa 

Qualificação. Os investimentos somados das 

duas iniciativas vão injetar diretamente na 

economia local R$ 320.293,54. 

Nossa equipe também auxiliou morado-

res de Goianésia no cadastro da Carteira 

de Trabalho Digital. Além do secretário 

César Moura e da chefe de gabinete da 

Retomada, Lucyanna Marcella Melo, repre-

sentaram a Retomada a superintendente 

de Profissionalização, Leandra de Assis, o 

gerente de Intermediação e Recolocação no 

Trabalho, Nerivaldo Júnior, e os servidores 

Annamar Silveria, Renan Caetano, Clarice 

Sousa, Letícia Oliveira, Laudimilha Freiras 

e Laís Leite.
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NOTAS
NOTAS

O tema do Retomada em Conexão do sábado (26), foi o Painel de Dados do 

Governo de Goiás. Esse recurso está sendo implantado no Estado como forma 

de criação de um banco de dados com informações que vão ajudar nas tomadas de 

decisões e melhorias para o Estado. O programa recebeu o superintendente da Seapa, 

Donalvam Maia, e o gerente da Semad, Murilo Cardoso, e a apresentação ficou por parte 

de Suelen Mara. Para assistir é só acessar o canal no YouTube da TBC, pelo link.

VEJA

AQUI

MAIS

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: . 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 

Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira, 
Talita Prudente,  Dhara Dias, Silvana Leorne,  

Adriana Rodovalho e Maria Luiza Dias.

Conteúdo produzido pela Comunicação  da Secretaria da Retomada

Foi destaque no

Retomada e Sebrae
no artesanato

A superintendente da Retomada do 

Trabalho do Emprego e da Renda, Raís-

sa Rodrigues, e a gerente de artesanato, 

Miriam Pires, se reuniram com as analistas 

técnicas do Sebrae Goiás, Daniela Caixeta 

e Cyntia Bretas, na sexta (1/4). Elas falaram 

sobre os eventos de artesanato programa-

dos para 2022.
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https://www.youtube.com/watch?v=T_oikpfR9Ok
https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
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Como titular da Gerência de Gestão 

de Pessoas (GGDP), minha responsa-

bilidade e de nossa equipe vai muito 

além das burocracias cotidianas. É 

também função da GGDP estabele-

cer estratégias que desenvolvam os 

potenciais de cada servidor, mediar 

conflitos e garantir boas condições 

de trabalho. Para isso, é preciso que 

os 258 servidores da Retomada es-

tejam seguros para exercer suas fun-

ções, tanto fisicamente como psico-

logicamente.

 Segurança no trabalho afeta dire-

tamente no bem-estar das pessoas, 

e manter a equipe motivada reflete 

nos resultados finais entregues. Por 

isso, o secretário da Retomada, César 

Moura, sempre incentivou ações in-

ternas que estimulassem o cuidado 

da saúde mental dos servidores. 

De acordo com pesquisa publicada 

em 2017 pela Associação Internacio-

nal de Gerenciamento de Estresse no 

Brasil (Isma), 70% da população ativa, 

ou seja, que trabalham, já apresentou 

ou apresenta sintomas de estresse. 

Essa pesquisa foi realizada antes da 

pandemia, que foi um agravante nes-

se quesito e misturou os limites de 

lazer, casa e trabalho.

Pensando nisso, apostamos em 

ações como o Ciclo de Palestras, 

que trata sobre temas que envolvem 

Saúde mental do servidor 
 público em dia

saúde mental e autoconhecimento. 

O objetivo é promover a troca de ex-

periências entre colegas de trabalho, 

gerando compatibilidade e identifi-

cação. Isso é importante para que o 

ambiente de trabalho se torne mais 

tolerável, empático e saudável. Lives 

e palestras on-line já eram comum na 

rotina dos servidores da Retomada, 

mas a programação passou ter um 

evento fixo desde o início deste ano, 

em decorrência da campanha do Ja-

neiro Branco, com foco na importân-

cia da saúde mental. 

Além do trabalho na sede e nas duas 

unidades da pasta, realizamos aten-

dimento direto à população, o que 

mobiliza servidores para o interior 

de Goiás. Mesmo depois dos muros 

físicos, continuamos representando 

o Governo de Goiás, por isso, é ne-

cessário manter esses grupos sob 

segurança. Dessa forma, os relatórios 

de viagem e o monitoramento dos 

veículos auxiliam a manter este cui-

dado, mesmo de longe. 

Tanto em externas, quanto dentro 

da secretaria, vistorias e “espiadi-

nhas” são sinônimas de cuidado. 

É necessário que todos os traba-

lhadores estejam bem inseridos no 

serviço público, uma vez que a es-

trutura governamental depende de 

cada servidor.

Reila 
Lopes* 

*Reila Lopes é gerente de Gestão de Pessoas da Secretaria da Retomada.
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Reila Lopes*

Ao criar a Secretaria da 
Retomada, o governador 
Ronaldo Caiado saiu à frente 
para o enfrentamento dos 
efeitos da pandemia do coro-
navírus. Com visão no futuro, 
sem tirar os pés do presente, 
iniciou ações para mitigar cri-
ses nos setores econômico e 
social. Tendo como prioridade 
o atendimento às demandas 
dos 7 milhões de goianos, ele 
teve um olhar especial aos ser-
vidores públicos que mantém 
toda a estrutura do governo 
em funcionamento.

Um dos primeiros compro-
missos assumidos e cumpri-
dos pelo Governo, apesar da 
crise econômica causada pela 
pandemia, foi a regularização 
dos salários e o pagamento 
da folha dentro do mês traba-
lhado. Tal atitude demonstra 
o respeito a estas pessoas, 
que exercem o gratificante e 
importante papel de servir a 
população goiana.

Além dos efeitos e impac-
tos na economia, a pandemia 
também traz consequências 
na saúde psicopatológica 
das pessoas. A mudança na 
rotina e o isolamento social 
trazem sentimentos como 
medo, depressão, ansiedade, 
que passaram a fazer parte 
do nosso cotidiano. Atentos a 
isto, nós das áreas de gestão 

de pessoas do Governo de 
Goiás buscamos estar mais 
próximos aos servidores, en-
contrando formas de apoiá-
-los e orientá-los quanto aos 
desencadeamentos de possí-
veis transtornos.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alerta para os 
prováveis desencadeamentos 
de sofrimentos psíquico agu-
do e transtornos em parte da 
população que vivencia uma 
pandemia.

Entre os programas de aten-
dimento ao servidor público 
de Goiás, destaco o Programa 
de Acolhimento ao Servidor 
(PAS), criado pela Secretaria 
de Estado de Administração 
(Sead), para oferecer apoio 
psicossocial. A ação do Go-
verno atua em três níveis. No 
primeiro, iniciado em maio, os 
servidores foram convidados 
a participarem de lives sobre 
temas com foco nos efeitos 
da pandemia, além de publi-
car materiais como vídeos e 
postagens relativas ao tema. A 
iniciativa inclui dicas de bons 
hábitos durante a pandemia, 
de como tornar seu dia a dia 
menos estressante, reduzir a 
ansiedade, aproveitamento do 
tempo desenvolvendo hábitos 
como a leitura e a prática de 
jogos com a família, por exem-
plo. Outra recomendação é a 
inclusão de uma pausa duran-
te o dia para fazer algo para 

si mesmo, como um cuidado 
com o corpo, meditação, entre 
outros.

Os outros dois níveis do 
PAS consistem no acolhi-
mento de demanda espon-
tânea do servidor, onde são 
disponibilizados cuidados 
psicológicos como a escuta e 
apoio emocional realizado por 
um profissional da área. Nas si-
tuações em que for percebido 
a necessidade de um acom-
panhamento contínuo e mais 
amplo, o servidor é orientado 
para um atendimento externo 
por meio do Ipasgo, SUS ou 
rede privada.

Estes e outros programas 
demonstram a busca pela hu-
manização da gestão pública, 
na valorização do servidor, 
que reflete nos serviços pres-
tados e na melhoria da vida 
da população goiana. Nós 
que somos servidores públi-
cos fazemos parte de uma 
imensa engrenagem, mas não 
somos máquinas. E o gover-
nador Ronaldo Caiado tem 
clareza disso, e em suas ações, 
tem demonstrado todo o seu 
respeito e consideração aos 
servidores públicos de Goiás.

 

*Reila Lopes  é gerente de 
Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas da Secretaria da 
Retomada

DICA DE LEITURA

Acolhimento humanizado  
do servidor público estadual
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