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A criação da Secretaria Executiva de Valo-
rização e Qualidade de Vida – SEQUALI na 
estrutura da Secretaria de Economia, para 
além de ser um compromisso de atenção 
ao servidor do Governo do Distrito Federal, 
é a prova de que as organizações precisam 
voltar seus olhos para a centralidade do ser 
humano em suas missões institucionais. 

O mundo foi obrigado a se curvar à impor-
tância das vidas humanas, reorientando uma 
biografia coletiva de excessiva atenção à 
construção de riquezas meramente materiais. 
Fomos todos forçados a entender que nada 
subsiste sem a presença de indivíduos ínte-
gros em sua existência. 

O investimento em pessoas é o grande 
patrimônio e legado que pode nos projetar 
para dias mais prósperos. 

A SEQUALI vem com essa vocação de cui-
dar das pessoas buscando promover o equi-
líbrio entre a vivência em ambiente saudável 
no trabalho e a vida pessoal. 

Adriana Faria
Secretária Executiva
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L O grande desafio é viabilizar que o servidor 
sinta bem-estar físico, mental e espiritual 
proporcionando satisfação na realização de 
suas tarefas, respeito e cooperação entre 
equipes no cumprimento da missão, da 
visão e dos valores dos respectivos órgãos. 
Os programas, projetos e ações da SEQUALI 
primam pela transversalidade, unindo diver-
sos atores na promoção da valorização e da 
qualidade de vida. 

É desafiador encontrar os melhores e mais 
eficazes caminhos e o compartilhamento 
de saberes nos faz evoluir para eficiência 
em nossas atribuições.

O presente trabalho traz um inventário do 
que conseguimos realizar nesse um ano de 
existência e, sobretudo, denota que o apoio 
da alta gestão e o compromisso de pares 
e equipe revelam-se fundamentais para o 
alcance de resultados.

Deixo minha gratidão pela oportunidade de 
trabalhar tão relevante tema e convido à 
reflexão de que a qualidade de vida é o único 
caminho que vai realmente nos levar à frente, 
que vai viabilizar um futuro de sucesso para 
pessoas e organizações. Sem Qualidade de 
Vida no Trabalho, ficaremos pelo caminho 
juntando nossos pedaços. 

Sigamos com nossa nobre missão!
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Os servidores são o oxigênio da administra-
ção pública. É por meio deles que as entregas 
são feitas. Toda política pública – seja obten-
ção de receitas, seja na área da saúde, edu-
cação, segurança, obras ou social – absolu-
tamente tudo o que imaginarmos no governo 
tem o servidor público trabalhando por trás, 
para que aquela entrega aconteça. Desde o 
nosso primeiro dia à frente da Secretaria de 
Economia, temos valorizado muito isso. 

A criação da Secretaria Executiva de Valo-
rização e Qualidade de Vida é o maior 
exemplo de valorização e de cuidado com 
o servidor público. 

Durante a pandemia, intensificamos ainda 
mais este olhar, passamos a cuidar da 
saúde física e mental dos servidores. A 
Academia Buriti, implantada em agosto de 
2020, tem como objetivo trazer melhores 
condições de vida para as pessoas. Uma 
iniciativa inovadora, que reúne grandes pro-
fissionais como instrutores e mestres, que 

ganha ainda mais importância em momen-
tos como o que estamos vivendo, de isola-
mento social imposto pela pandemia, e que 
já ajudou tantos servidores e tirou tantas 
pessoas do sedentarismo. 

Clube de Descontos, DF Superior, Proamis, 
além de tantas campanhas de saúde e 
qualidade de vida no trabalho. São muitos 
exemplos de ações que se tornaram priori-
dade em nossa gestão.  

A qualidade de vida do servidor é uma 
semente. Cada cidadão, ao receber um 
atendimento público melhor, ao receber 
uma entrega, está colhendo os frutos de um 
servidor mais feliz, mais valorizado e mais 
produtivo. É um ciclo virtuoso que se cria 
graças a muito trabalho e muita vontade de 
fazer diferente e fazer melhor. Para todos.

André Clemente
Secretário de Economia
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[            ]
Apresentação

A SEQUALI tem papel fundamental na 
construção e na ampliação de polí-
ticas voltadas às relações sociopro-

fissionais de trabalho, promovendo o bem-
-estar individual e coletivo e a valorização e 
o desenvolvimento pessoal dos servidores. 
A promoção da qualidade de vida é pautada 
em ações transversais, com foco na promo-
ção de políticas de melhoria das condições 
de trabalho, em busca do alinhamento entre 
bem-estar e produtividade. Faz parte dessa 
política, também, a valorização do servidor, 
que propõe o reconhecimento das iniciati-
vas e das tarefas executadas, as possibili-
dades de desenvolvimento e o crescimento 
pessoal, respeitando as competências e a 
capacidade de cada indivíduo.

Enfim, o principal objetivo da SEQUALI é 
promover a valorização, o desenvolvimento 
pessoal e o bem-estar individual e coletivo 
dos servidores do Distrito Federal.

Compõem a estrutura administrativa da 
SEQUALI as seguintes áreas: 

• Assessoria Especial (ASSESP) – res-
ponsável por assessorar a secretária 
executiva e subsidiar a tomada de deci-
são nos assuntos relacionados à valori-
zação e à qualidade de vida do servidor; 
articular e participar do planejamento, da 
preparação e da execução dos eventos 
de responsabilidade da SEQUALI;

• Subsecretaria de Valorização do Ser-
vidor (SUBVAL) – responsável por 

propor políticas, programas e projetos 
voltados para a integração, o bem-estar, 
o desenvolvimento e a valorização dos 
servidores, além de promover ações de 
incentivo à inovação, à socialização, à 
responsabilidade social e ambiental, ao 
voluntariado, ao comprometimento e à 
integração dos servidores;

• Subsecretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho (SUBSAÚDE) – responsável por 
executar a política integrada de atenção à 
saúde do servidor e as ações de promo-
ção e de prevenção à saúde do servidor, 
de segurança e de saúde no trabalho, de 
perícia médica oficial e de epidemiologia 
em saúde do servidor e, também, execu-
tar programa de pesquisa em vigilância 
epidemiológica à saúde do servidor, nos 
órgãos e nas entidades da administra-
ção direta, autárquica e fundacional do 
Governo do Distrito Federal (GDF);

• Subsecretaria de Saúde Física para o 
Servidor Público (SUBATIV) – responsá-
vel por executar as ações de promoção à 
saúde física do servidor e organizar e apoiar 
a realização de eventos esportivos e de 
lazer voltados à saúde física do servidor;

• Escola de Governo do Distrito Federal 
(EGOV) – responsável por desenvolver 
programas, projetos e ações da Política 
de Formação e Capacitação dos Servi-
dores da Administração Direta e Indireta 
e implantar ações de formação voltadas 
à capacitação continuada de servidores 
nas modalidades de educação presen-
cial, semipresencial e à distância.

Em 25 de junho de 2020, a Secretaria Executiva de 
Valorização e Qualidade de Vida (SEQUALI) foi criada na 

estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Economia 
do Distrito Federal (SEEC), por meio do Decreto nº 40.918, de 

24 de junho de 2020. 
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ANIVERSÁRIO
1 ANO DA SEQUALI

Festa Junina em comemoração ao aniversário de 1 ano da SEQUALI.
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Focada na qualidade de vida do servidor, a Secretaria 
Executiva implementou ações inéditas no âmbito do 

Executivo local. Há um ano os servidores do Governo do 
Distrito Federal ganharam um importante apoio para cuidar 

das suas condições de trabalho. Em meio à pandemia e 
com a necessidade de cuidado à distância dos servidores, 
a Secretaria de Economia, dando efetividade ao Plano de 

Governo, instituiu a Secretaria Executiva de Valorização 
e Qualidade de Vida (Sequali). Desde então, a Sequali 

desenvolveu diversas ações que envolvem a valorização, 
a saúde e a qualidade de vida de quem cuida da 

população do DF: os servidores públicos.
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A Sequali tem se fortalecido com a parti-
cipação efetiva na elaboração de políticas 
públicas de apoio ao servidor. 

Nos últimos meses, a Secretaria Execu-
tiva foi responsável por implementar pro-
jetos para servidoras gestantes e puérpe-
ras, de atenção à dependência química, 

educação superior e programas de descon-
tos para servidores. 

Segundo a secretária-executiva da Sequali, 
Adriana Faria, o primeiro ano da secretaria 
foi marcado por “um ritmo acelerado para 
implementação de projetos e solidificação de 
programas que os servidores precisavam há 
tanto tempo no GDF”, destaca Adriana Faria.

Festa Junina em comemoração ao aniversário de 1 ano da SEQUALI.

Evento de lançamento do PADQ.



13

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Sequali lançou, em junho deste ano, o Pro-
grama de Atenção Materno Infantil para Ser-
vidores do Distrito Federal (Proamis). Este 
é um programa de qualidade de vida que 
visa à proteção da maternidade e da infân-
cia. Tem por objetivo oferecer apoio às ges-
tantes e às mães, incentivo ao aleitamento 
materno e proteção à primeira infância. O 
programa recebeu grande apoio de várias 
secretarias e vai inaugurar um berçário no 
Anexo do Buriti ainda neste ano.

A secretaria executiva também se tornou 
responsável pela Escola de Governo (Egov), 
que oferece cursos de capacitação para 
os servidores do Distrito Federal. Durante 
a pandemia, a Egov conseguiu ampliar a 
oferta de cursos a distância e seguir capaci-
tando servidores, com o objetivo de melho-
rar a qualificação profissional e também a 
prestação dos serviços públicos. 

A Sequali também estabeleceu parce-
rias com instituições de graduação para 
o projeto DF Superior. Os servidores e 

empregados públicos do GDF, além de 
seus dependentes, poderão ter descontos 
em diversos cursos de graduação e pós-
-graduação lato e strictu sensu. Os descon-
tos começam em 15% e podem chegar a 
mais de 50% do valor da mensalidade. Até 
o momento, três entidades estão cadastra-
das: UniProjeção, Faculdade Fael e IESB. 
Outras entidades já iniciaram as tratativas 
para serem cadastradas no programa, que 
foi ampliado também aos servidores da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Os servidores do GDF também já contam 
com o Clube de Descontos do Servidor, pro-
grama de parceria com empresas privadas 
que oferecem vantagens na aquisição de 
bens ou serviços. Os estabelecimentos 
parceiros atuam nos segmentos de saúde, 
estética, educação e outros setores. Além 
de beneficiar os consumidores, o Clube de 
Descontos proporciona às empresas a fide-
lização de clientes, com grande potencial 
para o aquecimento da economia local.

Projeto do Berçário Institucional.
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CONTEÚDO

Desde o começo de suas atividades a 
Sequali se dedicou a oferecer conteúdos 
que marcassem a sua presença no novo 
cotidiano imposto pela pandemia da Covid-
19. Com transmissões ao vivo pelo canal da 
Secretaria de Economia no YouTube, foram 
criados programas como o Tempo de Refle-
tir e Momento de Paz. 

Quinzenalmente o Tempo de Refletir recebe 
convidados especialistas em diversas áreas 
para discutir com os servidores suas emo-
ções, relações de trabalho, relacionamentos 
sociais e saúde mental. Já foram transmi-
tidos cerca de 70 programas. O Tempo de 
Refletir é realizado às 18h de segunda-feira, 
a cada duas semanas. 

Já o Momento de Paz recebe representan-
tes de diversas religiões e filosofias para 
reflexões de espiritualidade, esperança e 
superação, com caráter múltiplo e ecumê-
nico. O programa já recebeu vários líderes 
religiosos, filósofos e pessoas om experiên-
cia pessoal de superação, em mais de 30 
edições. As transmissões acontecem sema-
nalmente, sempre às 9h de sexta-feira, no 
canal da Economia no YouTube.

Durante a semana, de terça a sexta-feira, a 
Sequali também transmite o pôr-do-sol do 
céu de Brasília. O canal entra no ar ao fim da 
tarde, sempre que há condições climáticas 
favoráveis, para oferecer um momento de 
alívio na rotina. É uma pausa para contem-
plar o fenômeno natural ao final do dia e o 
lindo céu de Brasília.

Além desses quadros, a Sequali ouviu a 
história de vida de vários servidores na pri-
meira temporada do programa de entrevis-
tas Conte Sua História. Em breve a Sequali 
dará sequência com uma nova etapa de his-
tórias que trazem experiências e vivências, 
para inspirar os colegas. 

Uma das principais ações da Sequali, logo 
após sua criação, tem como objetivo fazer 
com que os servidores saiam do sedenta-
rismo e comecem a se exercitar fisicamente, 
uma medida tão importante, especialmente 
durante o isolamento imposto pela pandemia. 
A Academia Buriti iniciou com funcionamento 
on-line em agosto, oferecendo treinamentos 
em várias modalidades. Após dez meses de 
funcionamento a distância, a Academia Buriti 
passou a oferecer também aulas presenciais 
aos servidores a partir do mês de junho.

Exibição do pôr-do-sol de Brasília.
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O novo espaço de treinamento fica ao 
lado da entrada Norte do Anexo do Buriti. 
No local, são realizadas as aulas de nove 
modalidades: taekwondo, defesa pes-
soal, tai chi chuan, funcional, arnis kali, 
jiu-jitsu, boxe, kickboxing e karatê.

As aulas são gratuitas e continuam a ser 
transmitidas pelo canal da Economia no 
YouTube. A iniciativa inovadora reúne 
mestres e professores reconhecidos 
nacional e internacionalmente. As aulas 
ganham cada vez mais adeptos. 

Guro Luciana 

Mestre Vital

Sueli Moraes

Mestre Dada

Mestre André

Kiko Santoro

Altaceste

Washington Baptista 
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CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO

A Sequali também se tornou uma aliada de 
diversas causas promovendo a conscientiza-
ção de assuntos importantes, com a realiza-
ção de eventos, palestras e disponibilização 
de cartilhas. Foram realizadas campanhas 
de incentivo à doação de sangue, arreca-
dação de agasalhos e cobertores, além da 
participação dos servidores em várias datas 
comemorativas, como mês da mulher, Dia 
das Mães, Dia do Idoso e Dia da Bicicleta. 
Além disso, também promoveu campanhas 
de meses alusivos à conscientização da 
saúde do homem, da prevenção ao suicídio, 
da saúde mental, de prevenção de acidentes 
e doenças relacionadas ao trabalho. 

A Sequali também incentiva a criatividade 
dos servidores. Está em andamento a 

Doações arrecadadas por servidores da Secretaria de Economia para a Campanha do Agasalho 2021. 

1ª Campanha de Doação – Sangue é Vida. 
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segunda edição do Festival DF Musical. Em 
outubro do ano passado, a primeira edição 
revelou o talento de dez servidores. Eles se 
apresentaram na Arena Drive Show, junto 
com outros artistas. Nos carros, o publico 
assistiu às apresentações respeitando as 
regras de distanciamento social. 

Também no ano passado a Sequali reali-
zou o concurso de desenhos “Meu Sonho 
Para 2021”, que ilustrou com desenhos de 
crianças familiares de servidores do GDF 
o calendário oficial deste ano. “São exem-
plos de ações que realizamos nas mais 
diversas áreas para trabalhar a saúde, a 
auto-estima, a criatividade, a produtividade, 
a solidariedade e a qualidade de vida de 
nossos servidores”, finaliza a secretária 
Adriana Faria. Por Assessoria de Comunicação

Solenidade de premiação do Concurso de Desenho. 

Solenidade de premiação do Concurso de Desenho. 

1º Festival DF Musical.
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JULHO
 2020

O Momento de Paz tem como objetivo 
disponibilizar, aos servidores e ao público 

em geral, conteúdos que fomentem a 
paz, a tranquilidade, a harmonia, além da 

pacificação de conflitos e crises. 

No primeiro ano, participaram do 
Momento de Paz os seguintes 
convidados:

• Pastor Cláudio Duarte – casado com 
Mary Duarte, pai do Caio e do Filipe e avô 
do Miguel, é pastor itinerante no Brasil e no 

Momento de Paz 

exterior, líder de uma igreja local chamada 
Projeto Recomeçar, palestrante, empresá-
rio e apresentador de stand up comedy.

• Professor Doutor Babalawô Ivanir 
dos Santos – doutorando em História 
Comparada, pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ); membro da 
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Associação Brasileira de Pesquisadores 
Negros (ABPN); coordenador da Coordena-
doria de Religiões Tradicionais Africanas, 
Afro-brasileiras, Racismo e Intolerância 
Religiosa (ERARIR/LHER/UFRJ); conse-
lheiro estratégico do Centro de Articula-
ções de População Marginalizada (CEAP); 
interlocutor da Comissão de Combate à 
Intolerância Religiosa (CCIR); conselheiro 
consultivo do Cais do Valongo; vice-pre-
sidente da América Latina no Conselho 
Internacional das Sociedades de Antigas 
Religiões de Descendentes de Africanos 
(ARSADIC), Nigéria. 

• Saulo Cesar Ribeiro da Silva – traba-
lhador da Federação Espírita do Dis-
trito Federal, coordenador do projeto O 
Evangelho por Emmanuel, membro da 
equipe do Núcleo de Estudo e Pesquisa 
do Evangelho da Federação Espírita Bra-
sileira (FEB) e da Federação Espírita do 
Distrito Federal (FEDF).

• Augustus Nicodemus – pastor protes-
tante, escritor, teólogo, professor e con-
ferencista brasileiro, vice-presidente do 
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana 
do Brasil.

• Márcio Micheli – coaching profissional, 
especialista em inteligência emocional e 
comportamento humano e fundador da 
empresa Evo Coaching.

• Pastor Deive Leonardo – bacharel em 
direito e escritor. 

• Geraldo Campetti – vice-presidente da 
Federação Espírita Brasileira. 

• Frei Rogério Soares – fundador da 
pastoral do Empreendedor no Brasil e 
pároco da Paróquia do Sagrado Cora-
ção de Jesus e Nossa Senhora das Mer-
cês, em Brasília. 

• Mestre Dada Inocalla – professor de 
artes marciais, monge e palestrante 
sobre espiritualidade e qualidade de vida. 

• Ezra Ma – pastor, palestrante e confe-
rencista internacional. 

• Reverendo Wulmar Vaz – presidente do 
Sínodo Central de Brasília e Pregador no 
Programa Palavras de Vida, pela Rede TV Fé. 

• Ana Beatriz Melo – cristã, autora do livro 
E se fosse você? e vencedora do câncer 
de mama. 

• Adilson Brito – filósofo, teólogo e pároco 
da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, 
há 18 anos. 

• Delonise Domingues – pastora e 
palestrante.

• Hebert Tavares e Enô de Souza – empre-
sários e professores da Comunhão Espí-
rita de Brasília.

• José Augusto Nasser – escritor católico 
e evangelista pelas redes sociais.

• Bispo JB Carvalho – teólogo, professor 
universitário, compositor, jornalista e 
escritor best seller. 



20 

• Dom Marcony – bispo titular de Vertara, 
especializado em teologia litúrgica e atuante 
como auxiliar da Arquidiocese de Brasília. 

• Dom Paulo Cezar – arcebispo de Brasília. 
• Niéliton Gomes – palestrante e professor 

de educação budista e meditação ativa. 
• Bispo Rodovalho – físico, Ph.D em 

ensino de física quântica e espirituali-
dade, pela Florida Christian University 
(FCU), especializado em ressonância ele-
tromagnética nuclear, professor, bispo 
evangélico, presidente e fundador da 
Sara Nossa Terra, da Rede Gênesis de 
Televisão e da Rede Sara Brasil FM e, 
também, do Conselho de Bispos e Pas-
tores do Brasil (Concepab).

• Paula Suelí – apresentadora da Boa 
Vontade TV, editora de conteúdo da 

Espiritualidade Ecumênica, professora 
de história da Universidade de São Paulo 
(USP) e ministra do Templo da Boa 
Vontade.

• Regina Fittipaldi – arquiteta e urbanista 
e pró-reitora de Meio Ambiente da Uni-
versidade Internacional da Paz.

• Lúcia Helena Galvão - palestrante e 
professora de filosofia da organiza-
ção Nova Acrópole do Brasil, atua há 
31 anos ministrando aulas e palestras 
sobre temas diversos ligado à filoso-
fia, à psicologia, à simbologia e à ética. 
Autora de 4 livros sobre poesias e refle-
xões próprias.

Desde a criação, o número de visualizações 
do Momento de Paz, no canal da Secretaria de 
Economia DF no YouTube, ultrapassam 40 mil.

Adilson Brito

Dom Marcony

José Augusto Nasser

Cláudio Duarte

Ana Beatriz Melo 

Dom Paulo Cezar

Bispo JB Carvalho

Paula Suelí

Augustus Nicodemus

Ezra Ma

Lúcia Helena Galvão 

Babalawô Ivanir

Bispo Rodovalho

Frei Rogério Soares

Márcio Micheli

Regina Fittipaldi 

Deive Leonardo

Geraldo Campetti

Mestre Dada Inocalla

Wulmar Vaz

Delonise Domingues

Hebert Tavares e 
Enô de Souza

Niéliton Gomes

Saulo Cesar Ribeiro

Convidados do Momento de Paz 
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O Tempo de Refletir tem o propósito de ajudar o servidor 
a lidar com as próprias emoções, com as relações de 

trabalho, com os relacionamentos sociais e saúde mental.

Tempo de Refletir 

Maria da Conceição Krause
Desordem e Progresso.
José Benoni
Desafios de Vida - Uma Missão Antártica.
João Wesley Domingues
Comunicação não violenta e vida relacional.
Érica Ferraz
Aprendendo a Ressignificar. 
Sane Alessandra
Decisões em Tempo de Crise. 
Gestão das decisões. 
Jacqueline Ferraz
Saúde Mental em Tempos de Pandemia. 
Fabrício Nogueira 
Como vencer a impaciência no ambiente de tra-
balho e familiar. 
Paulo Vieira
Inteligência Emocional em Tempos de Pandemia. 
Leonardo Abrahão
Promoção da Vida - Cuidando dos indivíduos e 
da sociedade. 
Karinne Tavares 
Saúde Emocional e o Gerenciamento do Estresse. 
Lelo Coimbra
Fortalecendo vínculos na convivência familiar em 
Tempos de Pandemia. 
Lorena Porto
O impacto nos resultados de uma Instituição Feliz. 
Secretária Adriana Faria
Valorização do Servidor. 
Qualidade de Vida no Trabalho. 
Cynthia Rebello
O corpo alcança o que a mente acredita. 
Cássia Machado
O Valor do Pensamento Positivo. 

Vander A. Giordano
Aprendizados sobre Gestão. 
Patrícia Peres
Como ter um planejamento financeiro eficiente. 
Marilene Diniz
Agilidade Emocional. 
Otávio Guimarães e Vitor Barros
Saúde Mental, para além de transtornos mentais. 
Ircley Oliveira 
Inteligência Emocional: os desafios e soluções para 
uma mente saudável. 
Michelle Heringer
Construindo relações saudáveis no ambiente 
de trabalho. 
Samira Iasbeck
Mediação de conflitos na Administração Pública: 
reflexões em Tempos de Pandemia. 
Thelma Valverde
 Mulheres Empreendedoras. 
Izaildo Feitosa Feltri
Reflexões sobre as contratações públicas na época 
da pandemia. 
Joyce Chagas
Compliance Público e a superação da crise de 
credibilidade das Instituições Públicas. 
Lúcio Carlos
Gestão de Riscos. 
Rodrigo Andrade
Conciliando sem stress vida profissional e pessoal 
de forma equilibrada e produtiva.
Mariângela Mattia
A Importância da Ética na Gestão Pública.

Desde a criação, o número de visualizações do 
Tempo de Refletir, no canal da Secretaria de 
Economia DF no YouTube, ultrapassam 15 mil.

Durante o primeiro ano, participaram do Tempo de Refletir os seguintes convidados com 
os respectivos temas:
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Adriana Faria

Jacqueline Ferraz

Lúcio Carlos

Paulo Vieira

Thelma Valverde

Érica Ferraz

Cássia Machado

Joyce Chagas

Mariângela Mattiaz

Rodrigo Andrade

Izaildo Feitosa Feltrini

Maria da Conceição

Cynthia Rebello

Karinne Borges

Marilene Diniz

Samira Iasbeck

Lorena Porto

João Wesley Domingues

Fabrício Nogueira

Lelo Coimbra

Michelle Heringer

Vander A. Giordano

Patrícia Peres

José Benoni

Ircley Oliveira

Leonardo Abrahão

Otávio Guimarães

Vitor Barros

Sane Alessandra

Convidados do Tempo de Refletir 
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Agasalho Solidário
Campanha

A campanha de agasalhos foi ideali-
zada pela Primeira Dama e coor-
denada pela Subchefia de Políticas 

Sociais e Primeira Infância, em parceria com 
outros órgãos do GDF. Preocupados com 
o inverno e com a população em vulnera-
bilidade, todos se unem na arrecadação 
de itens de combate ao frio, intensificando 

assim os atos de amor ao próximo por meio 
de campanhas de solidariedade. 
No dia 17 de julho de 2020 ocorreu a entrega 
dos itens arrecadados pelos sevidores da 
Secretaria de Economia. No total, foram arre-
cadados mais de mil itens entre cobertores, 
mantas, conjuntos de roupas para crianças 
e outras peças de proteção ao frio.

A SEQUALI atuou diretamente na 
campanha do agasalho, trabalhando 

ativamente na mobilização dos 
servidores da Secretaria de Economia 

para doações de roupas de frio ou 
cobertores para pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

Doações arrecadadas por servidores da Secretaria de Economia para a Campanha do Agasalho 2020. 
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AGOSTO
 2020

Aulão de Taekwondo no Parque da Cidade.
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Academia Buriti foi lançada com 
o intuito de auxiliar o servidor a 

abandonar o sedentarismo durante 
o período de isolamento social, a 

melhorar as condições físicas, o estado 
emocional e a autoestima.

Academia Buriti 

Academia Buriti oferece aos servidores 
do GDF, gratuitamente, aulas de artes 
marciais (kickboxing, taekwondo, jiu-

-jitsu), defesa pessoal (arnis kali) e condicio-
namento físico (treino funcional). 
A SUBATIV, instituída pelo Decreto nº 41.711, 
de 13 de janeiro de 2021, subordinada à 

SEQUALI, agrega em suas competências as 
de propor e de desenvolver políticas, diretri-
zes e normas de coordenação e execução da 
política integrada de atenção à saúde física do 
servidor do GDF bem como de promover, de 
organizar e de apoiar a realização de eventos 
esportivos e de lazer voltados à saúde física.



26 

Entre as principais ações realizadas pela 
Academia Buriti, destacam-se:
• Aula especial com a professora Andréa Alves, atuante em atividades para melhor idade, 

em comemoração ao Dia do Idoso.
• Aula especial de taekwondo com mestre André de Oliveira, em comemoração ao Dia 

das Crianças.
• Roda de conversa: Filosofia das artes marciais, com a participação do mestre Dada 

Inocalla, mestre Carlos Eduardo Loddo, mestre Reginaldo Vital da Nóbrega, mestre 
José Carneiro (Popó), mestre André de Oliveira e secretário André Clemente.

• Aula de defesa pessoal, com o mestre Dada Inocalla, para os colaboradores terceirizados 
do Anexo do Palácio do Buriti.

• Realização do 1º Exame de Faixa de Taekwondo, com a presença do secretário André 
Clemente, faixa preta 2º Dan; mestre André de Oliveira, faixa preta 8º Dan; e mestre Valdeci 
Martins, faixa preta 6º Dan.

• Aula especial do Projeto Taekwondo Down – aulas de taekwondo para pessoas com 
deficiência, com a professora Kátia Gomes.

• Lançamento de nova modalidade: aulas de tai chi chuan, com o mestre Dada Inocalla. 
• Aulão de taekwondo, na Praça do Buriti, com o mestre André de Oliveira. 
• Lançamento de nova modalidade: aula de boxe, com o professor Washington Baptista. 
• Lançamento de nova modalidade: aula de arnis kali, com a guro Luciana Queiroz. 
• Lançamento de nova modalidade: treino funcional, com a professora Sueli Moraes. 
• Realização do 1º Exame de Faixa de arnis kali, com o mestre Dada Inocalla e a guro 

Luciana Queiroz.
• Aulão e caminhada no Parque da Cidade, em comemoração ao aniversário de Brasília: 

aulas de taekwondo, com o mestre André Oliveira; arnis kali, com a guro Luciana Queiroz; 
e realização de percurso de 4 km de caminhada.

• Aula especial de ginástica laboral, para os servidores da SUBSAÚDE, em comemoração ao 
Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho.

• Realização do 2º Exame de Faixa de Taekwondo.
• Lançamento do novo espaço da Academia Buriti, localizado na saída norte do Edifício 

Anexo do Palácio Buriti.
• Início das aulas presencias no novo espaço da Academia Buriti.

Aulão de Arnis Kali no Parque da Cidade.
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O Secretário de Economia, André Clemente, idealizador do projeto, é faixa preta de  
Taekwondo, Karatê e Kickboxing, foi também lutador de Vale Tudo e é faixa roxa de 
Arnis Kali. Ele é um grande incentivador da prática da atividade física pelos servidores, 
especialmente das artes marciais. “As artes marciais trazem benefícios não somente 
para o corpo, mas também para o espírito e a mente”.
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Defesa pessoal – atividade de autodefesa 
que explora questões teórico-práticas, 
visando à preparação e à prevenção de 
situações de violência real. 
Karatê – em japonês, significa mãos vazias 
e consiste em arte marcial japonesa e 
método de ataque e de defesa pessoal que 
incluem diversas técnicas executadas com 
as mãos desarmadas e pernas. 
Kickboxing – esporte de combate baseado 
em chutes e socos, subdividido em Musical 
Form, Point Fight, Light Contact, Kick-Light, 
Full Contact, LowKick e K1. 
Taekwondo – arte marcial coreana com téc-
nicas de combate com e sem armas para 
defesa pessoal, envolvendo destreza no 
emprego das mãos e das pernas, com chutes 
voadores, para rápida destruição do oponente. 
Tai chi chuan – antiga arte marcial chinesa 
interna, baseada em movimentos suaves, 
reconhecida, também, como uma forma de 
meditação ativa, ou seja, em movimento. 
Boxe – esporte de combate, no qual os luta-
dores desenvolvem velocidade e usam ape-
nas os punhos, tanto para a defesa quanto 
para o ataque.

Atualmente, as aulas oferecidas 
pela Academia Buriti são:

Arnis kali – arte marcial filipina voltada 
para a defesa pessoal, pautada nos fun-
damentos de fluidez, versatilidade, pratici-
dade e eficiência, cujo princípio se dá com 
o uso de armas, como bastão, lâminas e 
mãos vazias. 
Treino funcional – atividade que se baseia 
nos movimentos naturais do ser humano, 
como pular, correr, puxar, agachar, girar e 
empurrar. Para trabalhar a musculatura 
profunda, são utilizados acessórios como 
elásticos, cordas etc.
Jiu Jitsu - é uma arte marcial japonesa, e 
também um esporte de combate, que utiliza 
técnicas de golpes de alavancas, torções 
e pressões para derrubar e dominar um 
oponente.
Ginástica postural e fortalecimento mus-
cular – essa modalidade será destinada 
especificamente às gestantes inscritas no 
PROAMIS/DF, com o objetivo de combinar 
condicionamento físico, flexibilidade, força, 
exercícios de fortalecimento do assoalho 
pélvico, consciência corporal, relaxamento, 
respiração e movimentos que possam tra-
zer grande conforto à gravidez e ao parto.

Novo espaço da Academia Buriti. 
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O número de visualizações da Academia 
Buriti, no canal da Secretaria de Economia 
DF no YouTube, chega a quase 30 mil. 

Hoje temos mais de 300 aulas disponíveis 
online  e as presenciais continuam sendo 
transmitidas pelo Youtube.

Evento de Inauguração do novo espaço da Academia Buriti. 

Evento de Inauguração do novo espaço da Academia Buriti. 
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Setembro
 2020

Campanha

Campanha 
Vem Brincar Comigo

A SEQUALI participa de muitas campanhas 
solidárias, com o intuito de ajudar e de 
incentivar os servidores a se engajarem. 
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Como forma de incentivar a solidarie-
dade, importante fator de qualidade de 
vida, foi realizada grande mobilização 

entre os servidores da SEEC, para doações 
de brinquedos e de livros infantis a crianças 
em situação de vulnerabilidade social.

No dia 29 de setembro de 2020, ocorreu a 
entrega das arrecadações da SEEC, para a 
primeira-dama, Mayara Noronha.
No total, foram mais de 3.000 brinquedos 
arrecadados por servidores da SEEC e por 
seus familiares.
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Trabalho de todos 
os órgãos do DF
Oficina realizada nos dias 8, 9 e 10 de 
setembro de 2020, com a participação 
dos agentes de Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT), que são representan-
tes de órgãos e de empresas públicas 
do GDF. O objetivo central da oficina 
foi conhecer as ações, os projetos e os 
programas em fase de implementação, 
tanto da SEQUALI quanto dos demais 
órgãos e empresas públicas. A oficina foi 

estruturada em grupos que discutiram os 
seguintes eixos:
 vigilância em saúde e segurança;
 promoção do bem-estar;
 assistência psicossocial.
O principal objetivo dessa discussão foi 
avaliar conceitos, identificar problemas e 
propor sugestões relacionadas às referidas 
temáticas, dentro de cada eixo. A atividade 
teve participação de 46 agentes de QVT. 

I Oficina com agentes de
Qualidade de Vida no
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O Setembro Amarelo é uma campanha de 
conscientização da população sobre o tema 
do suicídio, problema geralmente associado 
à depressão. O mês de setembro foi esco-
lhido porque é no dia 10 de setembro que 
se comemora o Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio.
Os principais objetivos do Setembro Ama-
relo são trazer visibilidade para o tema e 
conscientizar a população para a prevenção 
de suicídios, além de chamar a atenção do 
mundo para o problema, mostrar às pes-
soas que suicídios são evitáveis e quais os 
caminhos e os pressupostos para a pre-
venção. Pensando nisso, durante o mês de 
setembro, em alusão à campanha Setembro 
Amarelo, a SEQUALI promoveu as seguintes 

Setembro 
Amarelo

ações voltadas para os servidores, aos seus 
familiares e à comunidade em geral: 

Edição especial do Tempo de Refletir, com 
Leonardo Abrahão - Promoção da vida – 
cuidando dos indivíduos e da sociedade. 

Webinário: Prevenção ao suicídio de 
crianças e jovens, com Jean Lima, pes-
quisador e presidente da Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal (Code-
plan), e doutor Carlos Guilherme Figuei-
redo, psiquiatra. 

Webinário: Prevenção, serviços para 
sociedade e direitos humanos, com os 
psicólogos Jacqueline Ferraz, Samita 
Batista e Felipe de Baére.
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Em comemoração ao Dia da Qualidade de 
Vida no Distrito Federal, instituído pela 
Lei Distrital nº 3.811, de 8 de fevereiro de 

2006, a SEQUALI proporcionou aos servidores 
públicos do GDF as seguintes atividades:

Aulas especiais na Academia Buriti: 
defesa pessoal, tai chi chuan e kickboxing;
Atividade presencial no Anexo do Palá-
cio do Buriti, com aferição de pressão e 
distribuição de kit QVT;
Palestra: Alimentação saudável, com 
Anderson Tiago Lima Fagundes; 
Palestra: Aromaterapia para o bem-estar, 
com Sil Melo.

23 de setembro dia da Qualidade de Vida no

Distrito Federal
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Capacitação para uso do Sistema 
de Ajuda Humanitária

O AJUDAH integra doações recebidas, 
transformam-nas em cestas básicas e 
em kits de higiene, identifica pessoas 

em situação de vulnerabilidade que não são 
assistidas por programas sociais e organiza 

AJUDAH
ações de doações, de forma assertiva e 
transparente. A SEQUALI atuou na promo-
ção de capacitação para uso da ferramenta, 
auxiliando na formação de 40 servidores, da 
Defesa Civil e das administrações regionais.

Nova plataforma de 
inscrições da EGOV
A EGOV lançou nova plataforma de ins-
crições. O sistema foi desenvolvido pela 
Subsecretaria de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (SUTIC), da SEEC, 

estabelecendo conexão com outros siste-
mas do GDF, tornando-o totalmente infor-
matizado, facilitando até mesmo o controle 
de dados dos cursistas.

Treinamento para Defesa Civil e representantes das Administrações Regionais.
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Outubro
 2020
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Dia do Servidor Público
O Dia do Servidor Público no Distrito 

Federal é uma importante data para a 
sociedade. Ele está previsto no art. 278 
da Lei Complementar nº 840, de 23 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos servidores públicos 
civis do Distrito Federal, das autarquias e 

das fundações públicas distritais.

Semana Especial em Comemoração ao
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Para celebrar o trabalho e a dedicação 
dos servidores do GDF, a SEQUALI 
preparou e apoiou algumas ações: 

•	 Edição	Especial	do	Tempo	de	Refletir,	
com a participação da secretária execu-
tiva Adriana Faria, para falar sobre valo-
rização do servidor.

• Webinário: Cuidando do bem-estar do 
servidor do DF 

• Saúde Mental, com Jacqueline Ferraz; 
• Saúde osteomuscular, com o doutor  
 Osvaldo Neto; 
• Ergonomia, com Rodolfo Alves. 

• I Festival DF Musical: Com foco na valo-
rização e por meio do incentivo à criati-
vidade e à expressão musical do servi-
dor, a SEEC e a Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa (SECEC) apoiaram o 
lançamento do Festival DF Musical.

Com a finalidade de prestigiar os nossos ser-
vidores e empregados públicos, por meio da 
promoção de eventos artístico-culturais, foi 
realizado o Festival DF Musical – Bem-estar do 

Servidor, ação cultural dividida em duas etapas.
1ª etapa – Concurso cultural para os 
servidores, empregados públicos e seus 
dependentes.
Este concurso foi realizado, pelo Instituto 
Brasileiro de Tecnologia, Empreendedo-
rismo e Inovação – IBETI -  no âmbito de 
todo o GDF, com um total de 82 inscritos. 
2ª etapa – Evento Live do Cerrado – Bem-
-Estar do Servidor.
O evento ocorreu no dia 28 de outubro de 
2020, no Arena Drive Show, localizado no 
estacionamento do Estádio Nacional, com 
apresentação dos 10 melhores classifi-
cados no concurso citado acima, dentro 
do critério de ineditismo e originalidade, 
contando com premiação dos três primei-
ros colocados, além da participação de 
artistas locais. As apresentações foram 
transmitidas ao vivo, por meio do canal 
YouTube da SEEC.

Os três primeiros colocados foram:
• 1º colocado: Nilson Junior;
• 2º colocado: Gracélia Pereira;
• 3º colocado: Sara do Vale.

1º Festival DF Musical
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Sala de Acolhimento

Conforme aponta a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), “não há 
saúde sem saúde mental”, pois o ser 

humano é um ser biopsicossocial e espi-
ritual que demanda atenção às variadas 
dimensões que o compõem, com ênfase 
aqui no aspecto emocional.

A pandemia de covid-19 trouxe inúmeras 
repercussões para a saúde mental das pes-
soas em todo o mundo. Estudo realizado 
pela Universidade de Oxford e publicado na 
revista especializada The Lancet Psychiatry 
(2021) revela que um em cada três sobre-
viventes do novo coronavírus foi diagnosti-
cado com transtornos cerebrais e mentais 
até seis meses após a doença. Os mais 
comuns no campo da saúde mental são a 
depressão e a ansiedade.

Esse cenário de adoecimento mental agra-
vado pela covid-19 precisa ser levado em 
conta quando se objetiva cuidar da saúde do 
servidor. Por essa razão, tornam-se necessá-
rios o investimento em ações de prevenção de 
agravos, a promoção dos fatores protetivos 
à saúde, a assistência e o encaminhamento 
para serviços especializados que se fizerem 
indispensáveis em cada caso.

Considerando a saúde mental como priori-
dade, especialmente, durante a pandemia 
de covid-19, foi planejado e organizado 
espaço para acolhimento psicológico no 
16º andar do Anexo do Palácio do Buriti.

O espaço tem como principais objetivos: 
a) acolher o servidor e o sofrimento psí-
quico vivenciado; 
b) oferecer escuta qualificada e sensível; 
c) orientar sobre possibilidades de auto-
cuidado em saúde mental; 
d) encaminhar para os serviços em 
saúde mental disponíveis na SUBSAÚDE.

Inauguração

A SEEC, por meio da SEQUALI 
propôs ambientes especiais para 
otimizar os fatores de proteção 
à saúde integral do servidor e 

promover qualidade de vida e 
inaugurou a Sala de Acolhimento. 

Sala de Acolhimento localizada no 16° andar no 
Anexo do Palácio do Buriti.
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Acolhida ao servidor 
para o retorno ao
trabalho presencial 

A SEQUALI, preocupada em receber 
bem os servidores, depois de longo 
período em regime de teletrabalho, 

preparou uma semana de acolhimento, com 
ações para o retorno dos servidores ao tra-
balho presencial, como:

• aferição de pressão;
• orientações sobre saúde mental e agen-

damento para acolhimento psicológico; 
• orientações nutricionais e exame de 

bioimpedância;
• palestras sobre emagrecimento e ali-

mentação saudável.

Aferição de pressão dos servidores.



41

prevenção da violência e sobre a rede de 
atendimento, em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Mulher do Distrito Fede-
ral (SMDF);
Palestra: Autoimagem, ministrada 
por Fabiana Gotti, fisioterapeuta da 
SUBSAÚDE;
Palestra: Câncer de Mama e a importância 
do autoexame, ministrada pela doutora Cin-
thia Borduque, ginecologista, com sorteio 
de exame de mamografia e de check-ups 
completos, parceria com o Instituto Sabin.

Outubro 

Em alusão à campanha Outubro Rosa, 
mês de conscientização do câncer de 
mama, a SEQUALI organizou progra-

mação especial para alertar as mulheres e 
a sociedade sobre a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama e, mais recentemente, sobre o câncer 
de colo de útero. 
As seguintes ações foram realizadas para as 
servidoras da SEEC, durante o mês de outubro:

Ônibus da Mulher, com dinâmicas de 
autoexame, brindes e orientações sobre 

Rosa

Palestra sobre câncer de mama e a importância do autoexame.
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Como montar um Planejamento 
Estratégico
Dicas e boas práticas para licitações e 
contratos
O que é assédio no trabalho?
Aplicabilidade do Manual do SIGGo 
Metodologia para pesquisa e análise de preço
O que é Comunicação Não Violenta?
Principais características de um líder de 
sucesso
Dicas práticas para o teletrabalho
Desafios e caminhos da gestão e fiscali-
zação de contratos
Dicas práticas para uso do SISCONEP
Principais dicas do MROSC

Os temas dos minicursos foram:

Design Thinking na prática
Principais técnicas em oratória
Dicas práticas para reuniões produtivas
Dicas valiosas de Português e redação oficial
Dicas para orçamento no serviço público
Boas práticas em governança e 
compliance
Dicas práticas para excelência no atendi-
mento ao cidadão

DesENVOLVER

Em comemoração ao Dia do Servidor 
Público, a EGOV preparou minicursos 

que foram realizados ao longo do 
mês de outubro de 2020, dentro da 

programação da SEQUALI.

Jornada 

A cada dia um tema diferente foi abor-
dado, com informações rápidas, 
atuais e indispensáveis para a rotina 

de trabalho. No total, 688 servidores partici-
param dos 18 minicursos ofertados.
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Projeto 
Conte sua História

Com o principal objetivo de dar prota-
gonismo a histórias marcantes na 
trajetória de vida de servidores do 

GDF, valorizando a importância da carreira 
de servidor público, a SEQUALI lançou o Pro-
jeto Conte Sua História, por meio do qual é 

dada ao servidor a oportunidade de contar 
uma história impactante na experiência de 
serviço público – os obstáculos do começo 
ou uma rotina desafiadora.
Os vídeos são divulgados no Canal da SEEC 
no YouTube.
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Novembro
 2020

Evento de lançamento do Clube de Desconto e DF Superior.
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Programa 

Clube de Desconto do Servidor

O Clube de Desconto do Servidor tem por 
finalidade oferecer descontos aos servidores ativos 
e aposentados, inclusive da CLDF, na aquisição de 

produtos e serviços, em estabelecimentos comerciais, 
por meio de credenciamento junto à SEEC. 
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O programa guarda perfeita consonân-
cia com a Política de Valorização de 
Servidores, instituída pelo Decreto 

nº 37.648, de 22 de setembro de 2016, 
que afirma que os programas e as ações 
de valorização de servidores devem ser 
implementados com observância do reco-
nhecimento de que o servidor é elemento 
fundamental para o governo.

O programa de descontos foi instituído por 
meio do Decreto nº 41.450, de 11 de novem-
bro de 2020, e, na esteira da política de valori-
zação e qualidade de vida do servidor, tem o 
objetivo de permitir que empresas privadas, 
parceiras do programa, ofereçam bens e 
serviços em condições mais vantajosas aos 
servidores do GDF e aos seus dependentes.
São inúmeros os benefícios previstos aos ser-
vidores, além de proporcionar às empresas a 
fidelização de clientes, com grande potencial 
para o aquecimento da economia local.

Os servidores contam com um rol de empre-
sas organizadas pelas seguintes categorias:

• Academias e esportes
• Aluguel de carros
• Aluguel de roupas/Fantasias
• Automóveis/Oficinas
• Bem-estar/Qualidade de vida
• Cemitérios/Funerárias
• Clínicas
• Consórcios/Empreendimentos 

imobiliários
• Cursos de idiomas
• Cursos de informática
• Cursos diversos
• Desinsetização
• Escolas
• Farmácias
• Ferramentas
• Festas/Buffet/Entretenimento 
• Floriculturas
• Livros/Presentes

• Materiais para artesanato/Papelaria
• Moda/Acessórios
• Móveis/Construção/Decoração
• Óticas
• Prestadores de serviço
• Restaurantes/Alimentação
• Revistas/Publicações
• Salões de beleza/Clínicas de estética
• Seguros/Planos odontológicos
• Serviços
• Turismo
• Utilidades para o lar
• Outros

Mais informações sobre o programa: 
h t tps : //www.economia .df .gov.br /
clube-de-descontos/
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Programa 

DF Superior

O programa foi instituído por meio do 
Decreto nº 41.450, de 11 de novembro 
de 2020, e regulamentado pela Porta-

ria nº 08, de 13 de janeiro de 2021.  Visa a 
concessão de descontos em matrículas e 
em mensalidades aos servidores e emprega-
dos públicos, ativos ou inativos da adminis-
tração direta e indireta do Distrito Federal e 
da Câmara Legislativa e seus dependentes.

A iniciativa vem ao encontro de três 
necessidades:

• permitir que servidores e empregados 
públicos e seus dependentes, nos ter-
mos da legislação específica, possam 

O Programa DF Superior é voltado ao 
credenciamento de instituições privadas de 

ensino superior, que tenham interesse em firmar 
acordo de cooperação com a Administração 

Pública do Distrito Federal. 

contar com descontos em matrículas 
e em mensalidades de cursos de nível 
superior, uma vez que os preços são, 
sabidamente, elevados para a maioria; 

• permitir à Administração Pública meios 
para ampliar a escolarização formação 
de seus colaboradores internos, visando 
à melhoria na prestação de serviços;

• colaborar com o segmento educacional 
marcado por acentuada crise financeira, 
decorrente da grande evasão das esco-
las privadas, em vista da pandemia cau-
sada pelo Coronavírus;de covid-19.

Mais informações sobre o programa: https://
www.economia.df.gov.br/df-superior/.

Evento de lançamento do Clube de Desconto e DF Superior.
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Campanha 

Banco de Acessórios 
Em parceria realizada entre a Secretaria 

de Economia, a Secretaria da Mulher e o 
Escritório de Assuntos Internacionais, a 

SEQUALI promoveu mobilização entre os ser-
vidores da SEEC para arrecadação de acessó-
rios femininos, como lenços, chapéus, gorros, 
toucas, cachecóis, tiaras, entre outros, para 
doação a pacientes mulheres, em tratamento 
oncológico. No total, foram arrecadados 912 
acessórios, que foram entregues para a Rede 
Feminina de Combate ao Câncer, no Hospital 
de Base do Distrito Federal.

Trabalho (QVT) 

Para realizar diagnóstico, com rigor 
científico, a fim de gerar subsídios 
fundamentais para a concepção da 

Política e do Programa de Qualidade de 
Vida no Trabalho (PPQVT), com base nas 
expectativas e nas necessidades dos ser-
vidores, no âmbito da SEEC, foi contratado 
o consultor professor doutor Mário César 
Ferreira, que detém expertise na temática 
qualidade de vida no trabalho .

Diagnóstico de Qualidade de vida no

Em novembro de 2020, ocorreu a sensibili-
zação dos dirigentes da SEEC para a impor-
tância da implantação da QVT. Em seguida, 
foi realizada aplicação do questionário da 
Pesquisa de Avaliação de Qualidade de Vida 
no Trabalho, junto aos servidores SEEC.
No dia 4 de março de 2021, foi realizada a 
live Devolutiva e Validação dos Resultados 
do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Tra-
balho (QVT).

Oficina de Qualidade de Vida no Trabalho para os dirigentes da Secretaria de Economia. 

Entrega de acessórios arrecadados na campanha 
Banco de Acessórios. 
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Novembro Azul

Mês de Combate ao Câncer 
de Próstata

Em referência à campanha Novembro 
Azul e com o objetivo de conscientizar 
os homens sobre os cuidados com a 

saúde, principalmente em relação ao câncer 
de próstata, a SEQUALI realizou as seguin-
tes ações:
• Palestra: Saúde do homem, ministrada 

pelo doutor Diogo Mendes (urologista).
• Palestra: Saúde do homem, realizada no 

Instituto de Previdência dos Servidores 
do Distrito Federal (IPREV-DF).

• Palestra: Empreendedorismo, autoestima 
masculina e ferramentas para superar cri-
ses, ministrada aos colaboradores tercei-
rizados do Anexo do Palácio do Buriti, em 
parceria com o projeto social Ação do Bem.

• Palestra: Saúde do homem, realizada para 
os servidores, no prédio da SUBSAÚDE. 

Palestra: Empreendedorismo, autoestima masculina e ferramenta para superar crises.



50 

Dezembro
 2020
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Natal Digital nas cidades
e Brasília Iluminada 

DF Cultural

O projeto DF Cultural – Natal Digital nas 
Cidades aconteceu no período de 16 a 29 
de dezembro de 2020, com uma carreata 

itinerante, que levou apresentações 
artísticas natalinas e a presença ilustre 

do Papai Noel, por todas as regiões 
administrativas do Distrito Federal.
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A ideia foi espalhar emoção pelas regiões 
do Distrito Federal, não só com a pre-
sença do Papai Noel e com shows 

natalinos, mas também fomentando a produ-
ção cultural local em um ano tão difícil para a 
economia. Os servidores que participaram do 
DF Musical tiveram a oportunidade de, tam-
bém, apresentarem-se na carreata de Natal.
A programação foi integrada com o Projeto 
Brasília Iluminada, que teve o objetivo de 

unir a magia e as luzes do Natal com a his-
tória da capital federal. Esse projeto ilumi-
nou a Esplanada dos Ministérios, passando 
pela Praça e pelo Palácio do Buriti até che-
gar à Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz e 
estendeu as comemorações também para 
as regiões administrativas, com o Trenó 
Luz, levando o Papai Noel para abrilhantar 
o Natal de crianças e adultos de todo o 
Distrito Federal.

Mudanças na Lei

Fundo Pró-Gestão

Publicação da Lei nº 6.745, de 10 de 
dezembro de 2020, que altera a Lei nº 
2.958, de 26 de abril de 2002, que ins-

titui o Fundo de Melhoria da Gestão Pública 
da Secretaria de Estado de Gestão Adminis-
trativa do Distrito Federal (PRÓ-GESTÃO), no 
Diário Oficial do Distrito Federal, Edição nº 
233, de 11 de dezembro de 2020.

Essa Lei visou promover a atualização da Lei 
nº 2.958/2002, adequando-se às necessida-
des atuais da Administração Pública Distri-
tal, cuja estratégia de gestão de pessoas é 
a ampliação da política de formação, capa-
citação e desenvolvimento dos servidores 
públicos do Governo do Distrito Federal.

Equipe da SEEC no Brasília Iluminada.
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O objetivo é arrecadar cestas especiais 
de Natal para levar carinho e espe-
rança a milhares de famílias em 

situação de vulnerabilidade.
Mobilização entre os servidores da SEEC 
para arrecadação de cestas especiais de 
Natal para famílias de comunidades caren-
tes, proporcionando a elas um Natal especial.
No dia 11 de dezembro de 2020, foi reali-
zada a entrega simbólica das cestas arreca-
dadas pela SEEC. Foram arrecadadas cerca 
de 25 toneladas de alimentos ao longo de 
toda a campanha.

Campanha 
Nosso Natal  

A campanha Nosso Natal é uma 
iniciativa do Governo do Distrito Federal 

com o objetivo de levar carinho e 
esperança a milhares de famílias. 

Cestas básicas arrecadadas por servidores da SEEC.

Entrega de brinquedo pelo Governador Ibaneis e 
Secretário André Clemente

Entrega de brinquedo pela 1ª dama Mayara 
Noronha e pelo Governador Ibaneis

Secretário André Clemente ajudando na 
distribuição das cestas básicas
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Meu sonho para 2021

Com o objetivo de promover a integração 
das famílias e  de valorizar os servido-
res, por meio do incentivo à criatividade 

e à produção artística dos seus filhos e entea-
dos, a SEQUALI realizou o concurso de dese-
nho com o tema Meu sonho para 2021. 

Concurso de desenho

O concurso recebeu 280 inscrições, e os 12 
desenhos vencedores foram utilizados para 
a criação do calendário do GDF de 2021. 

As etapas do concurso foram as seguintes:

• publicação da portaria que regulamen-
tou o concurso de desenho Meu Sonho 
para 2021;

• reunião da comissão para avaliação 
e seleção dos desenhos inscritos no 
concurso;

• cerimônia de premiação do concurso; 
• entrega dos calendários às famílias ven-

cedoras do concurso de desenho Meu 
Sonho para 2021;

• distribuição de 5 mil  Calendários aos 
órgãos do GDF.

Vencedores do concurso de desenho “Meu Sonho Para 2021”. 
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Assédio na Administração Pública 
do Distrito Federal

A iniciativa tem o objetivo de orientar 
e sensibilizar gestores e servidores 
no combate a situações de assédio 

no local de trabalho, ou seja, combater essa 
prática nociva, por meio de medidas preven-
tivas e punitivas, tornando o ambiente de 
trabalho mais saudável, produtivo e seguro.
A SEQUALI compõe a Comissão Especial 
de Assédio, no âmbito do Distrito Federal. 

Em razão disso, foi realizado o curso Assé-
dio na Administração Pública, promovido 

Programa conjunto da SEEC, da SMDF e da CGDF, 
que pretende colaborar com a Administração 

Pública do Distrito Federal no combate à prática 
do assédio, em todas as suas modalidades, além 

de proporcionar informações sobre dignidade 
e respeito aos servidores na execução de suas 

atividades laborais.

pela SEQUALI, por intermédio da EGOV, para 
ouvidores do GDF.

Realizou-se também o  curso Assédio na 
Administração Pública – novo curso em EaD: 
combate e prevenção, que foi desenvolvido 
pela EGOV em conjunto com a SMDF e com 
a CGDF. O objetivo do curso foi apresentar 
aos participantes conhecimentos que lhes 
possibilitem atuar e dar encaminhamento às 
denúncias de assédio bem como formas de 
prevenção da prática no ambiente de trabalho.

Programa de Prevenção ao

Evento de lançamento do Programa de Prevenção ao Assédio na Administração Pública do Distrito Federal. 
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Janeiro
 2021
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Janeiro Branco é uma campanha que 
tem como objetivo chamar a atenção da 

humanidade para as questões e necessidades 
relacionadas à saúde mental e emocional das 

pessoas e das instituições humanas.

Janeiro Branco
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Janeiro Branco

Em alusão à campanha Janeiro Branco, 
que tem como principal objetivo cha-
mar a atenção para o tema da saúde 

mental na vida das pessoas, a SEQUALI pre-
parou algumas ações para os servidores:

• Edição Especial do Tempo de Refletir, com 
a participação de Otávio Guimarães e de 
Vitor Barros, que abordaram o tema saúde 
mental, para além de transtornos mentais. 

• Saúde mental: novos olhares para a 
vida – ação a favor da saúde mental, 

promovida pela SEQUALI, em parceria 
com a SMDF, para atender e receber os 
servidores do Anexo do Buriti e lembrá-
-los da importância do mês da cons-
cientização sobre a saúde mental. Na 
ocasião, ocorreu a distribuição de balões 
brancos na entrada do Anexo do Buriti, 
simbolizando a ressignificação de novos 
olhares para a vida.

• Disponibilização de cards informativos e 
de cartilha acerca da temática saúde. 

Distribuição de balões brancos na entrada do Anexo do Buriti
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O PADQ, instituído por meio do Decreto 
nº 41.747, de 28 de janeiro de 2021, 
estabelece diretrizes relativas à ges-

tão integrada e ao gerenciamento de servido-
res públicos distritais com problemas rela-
cionados ao abuso de álcool e outras drogas, 
inclusive o uso abusivo de medicamentos. 

O programa conta com equipe multidisci-
plinar de psicólogos, psiquiatras e assis-
tentes sociais que prestam apoio e auxílio 

aos servidores com alguma dependência 
química e oferecem suporte e orientação 
aos gestores, familiares e colegas dos ser-
vidores que participam do programa. Com a 
sua regulamentação por decreto, ele passa 
a ter normas e diretrizes e a ser reconhecido 
como uma política de Estado.

O acesso ao PADQ é feito por meio do SEI, 
por demanda espontânea ou encaminha-
mento interno.

Programa de Atenção ao 

Dependente Químico (PADQ)

A iniciativa, promovida pela SEEC, 
por meio da SEQUALI e da SUBSAÚDE, 
visa à promoção da saúde mental, à 
prevenção do adoecimento psíquico 

por uso de substâncias entre servidores 
e ao acompanhamento especializado.

Equipe da SUBSAÚDE  no evento de lançamento do Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ). 
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Fevereiro
 2021

Cerimônia de Posse do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal – CDM-DF. 
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A SEQUALI, como representante da SEEC, 
compõe o CDM-DF, que foi criado pelo Decreto 
nº 11.036, de 9 de março de 1988, e é um órgão 
colegiado de natureza consultiva e deliberativa, 

vinculado à SMDF, conforme disposto no 
parágrafo único, do art. 35, do Decreto nº 39.610, 
de 1º de janeiro de 2019, e regulamentado pela 

Portaria nº 16, de 22 de maio de 2020.
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Conselho dos Direitos da 
Mulher do Distrito Federal

Compete ao CDM-DF promover política 
global, visando a eliminar as discrimi-
nações e a violência a que venham a 

ser submetidas as mulheres; incentivar e 
apoiar a organização e a mobilização femi-
nina; promover e desenvolver estudos, deba-
tes e pesquisas relativas à mulher; cooperar 
com os órgãos governamentais na elabora-
ção e execução de programas de interesse 
da mulher, especialmente nas áreas de 
saúde, educação, cultura, trabalho, organiza-
ção comunitária, sindical e partidária, com a 
garantia de condições de acesso, tanto na 
cidade como nas zonas rurais, ao ensino, 

aos cursos regulares de formação profis-
sional, aos meios de comunicação como 
instrumento de preservação de identidade 
cultural; lutar para que a maternidade conte 
com a efetiva assistência no pré-natal, no 
parto e no pós-parto e o direito de creches 
nos locais de trabalho; zelar pelos interes-
ses e pelos direitos da mulher, fiscalizando 
e fazendo cumprir a legislação pertinente.

A SEQUALI coordena a Comissão de Auto-
nomia Econômica do Conselho, cuja finali-
dade está na atuação com foco na autono-
mia econômica das mulheres, em todas as 
dimensões da vida; na participação ativa das 
mulheres em todas as fases das políticas 
públicas, para promoção de igualdade entre 
mulheres e homens; na articulação de servi-
ços e benefícios ofertados pelo Estado, que 
possibilitem geração de renda, participação 
de organizações públicas e privadas, promo-
ção e fortalecimento do empreendedorismo.

Reunião do Conselho dos Direitos da Mulher – CDM-DF.
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para servidores do GDF

A técnica do aconselhamento, relacio-
nada à resolução de problemas, à 
tomada de decisões e ao autoconhe-

cimento, permite à pessoa trabalhar com os 
próprios recursos em um curto espaço de 
tempo, além de possibilitar o atendimento 
e o acolhimento de grande demanda. Esse 
tipo de apoio tem ação educativa, preven-
tiva e situacional, voltada para soluções de 
problemas imediatos, e é mais direcionado 
à reflexão. Esse atendimento é o momento 
em que a pessoa pode se recuperar e 
encontrar abrigo durante a caminhada.

O aconselhamento psicológico tem como teoria a 
abordagem centrada na pessoa, em seus sentimentos, 
conflitos e percepções, acreditando na potencialidade 
do homem e, consequentemente, na capacidade de 

crescer e dar novos significados à própria vida. 

O aconselhamento psicológico não é dar 
conselhos, mas tem como foco facilitar o 
processo de escolhas do paciente nas deci-
sões que deve tomar quanto à profissão, à 
família, ao relacionamento etc.

Os atendimentos em grupo estão ocorrendo 
de forma on-line, para que seja garantida a 
segurança do servidor público diante da pan-
demia. A SEQUALI realizou, até agora, dois 
grupos de aconselhamento psicológico, com 
as temáticas impactos da pandemia e luto.

Aconselhamento psicológico 

Curso Norma 
Regulamentadora 32 (NR 32) em EaD
De acordo com as normas do antigo Minis-
tério do Trabalho e Emprego e as orienta-
ções do Manual de Saúde e Segurança do 
Trabalho do Governo do Distrito Federal, 
essa capacitação é obrigatória para os mais 
de 40 mil servidores da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES). A capacitação foi produzida 
em ação conjunta entre a EGOV e a Fun-
dação Hemocentro de Brasília (FHB). Além 
das medidas de proteção e de segurança à 
saúde dos trabalhadores que atuam em ser-
viços de saúde, a NR 32 regulamenta as ati-
vidades daqueles que exercem promoção, 

assistência, recuperação, pesquisa e ensino 
em saúde, no Distrito Federal, ou seja, desde 
médicos e enfermeiros até trabalhadores de 
limpeza, lavanderia e laboratórios.
O objetivo do curso é capacitar servidores do 
Governo do Distrito Federal, em especial os que 
exercem atividades de promoção e assistência 
à saúde em geral, quanto às diretrizes básicas 
para implementação de medidas de proteção, 
visando a instituir nova cultura em saúde e 
segurança no trabalho. Foram certificados até o 
momento: 1.000 (2020) + 82 (2021), totalizando 
1.082 servidores, em 12 turmas diferentes.
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Março
 2021
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Ações realizadas pela SEQUALI em

comemoração ao Mês da Mulher
• Aula especial de defesa pessoal, com o 

mestre Dada Inocalla e a guro Luciana 
Queiroz, mostrando os movimentos do 
arnis kali, arte marcial filipina. 

• Evento em homenagem às trabalhado-
ras terceirizadas do Palácio do Buriti, 

em parceria com a Primeira Dama e a 
Secretaria da Mulher.

• Edição Especial do Templo de Refletir 
para o Dia Internacional da Mulher – a 
palestrante Thelma Valverde falou sobre 
o projeto de fortalecimento de empreen-
dedorismo feminino – WomenGo. 

• Aula especial de Taekwondo, com o mes-
tre André de Oliveira, na Academia Buriti, 
direcionada para mulheres. 

• Palestra: Saúde da mulher: o uso de shots 
e de chás para otimização da saúde e 
emagrecimento saudável, ministrada por 
Hosana Araujo, nutricionista.

• Palestra: Vamos falar sobre relaciona-
mentos amorosos?, realizada por Otávio 
Guimarães, psicólogo.

• Webinário: Atenção à saúde mental 
da mulher.

 Tema 1: Trabalho feminino, com Carla 
Antloga, psicóloga; 

 Tema 2: Luto materno, com Leila Laur, 
psicóloga clínica e psicanalista;

 Tema 3: Saúde mental perinatal e apre-
sentação do Programa de Atenção à 
Saúde Mental Materna (PASMM), com 
a doutora Aline Sant’Anna, psiquiatra, e 
Kelly Christian Vargas, psicóloga.

• Palestra: Mulheres equilibristas ou 
mulheres equilibradas?, com a instrutora 
Sane Alessandra.
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Nos dias 11 e 12 de março de 2021, 
ocorreu a oficina de QVT para for-
mulação da Política e do Programa 

de Qualidade de Vida no Trabalho (PPQVT), 
com base nos resultados do Diagnóstico de 
QVT, realizado pela SEEC. 
Na oportunidade, os consultores professor 
doutor Mário César Ferreira e doutora Letí-
cia Alves Santos conduziram o funciona-
mento da oficina, na qual foram tratados 
os seguintes pontos:

Oficina de

Qualidade de Vida no Trabalho 
1. Diagnóstico de QVT na SEEC: síntese 

dos resultados;
2. Construindo a Política de Qualidade de 

Vida no Trabalho da SEEC;
3. Construindo o Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho da SEEC;
4. Dinâmica da oficina: Trajeto em três passos.
Ao final dos trabalhos, foram aprovados, 
pelos 15 participantes da oficina, entre Secre-
tários Executivos da SEEC e ocupantes de 
cargos da alta gestão,  tanto a Política de 
QVT quanto o Programa de QVT da SEEC. 

Projeto de capacitação 
dos instrutores da EGOV 

Na primeira semana de março, 30 ser-
vidores do GDF participaram do curso 
O que muda com a nova Lei de Licita-

ções? – Destaques das principais novidades 
e alterações nas licitações e nos contratos. 
Promovido pela EGOV, o curso foi ministrado 
de forma remota, de 1º a 5 de março de 2021, 
com carga horária total de 20 horas-aula. 

Parte dos alunos do curso pertence ao 
Banco de instrutores de cursos presenciais 
e a distância e de tutores de cursos a dis-
tância da EGOV. O curso é uma das ações 
implementadas pela Escola de Governo, em 
2021, como parte do projeto de capacitação 
de instrutores, que visa a promover o aper-
feiçoamento contínuo dos docentes.
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A SEQUALI inovou com a aquisição de 
materiais permanentes de avaliação 
ambiental e riscos ocupacionais, 

como anemômetro digital, dosímetro de 
ruído digital intrinsecamente seguro, dosíme-
tro de ruído digital com calibrador acústico, 
luxímetro digital portátil, psicrômetro, moni-
tor de estresse térmico, medidor de distância 
a laser e detector de monóxido de carbono, 
para atendimento das necessidades de con-
sumo da engenharia do trabalho, da SEEC.
A compra desses equipamentos, para a 
equipe técnica, ainda não tinha sido reali-
zada de forma tão completa. Preocupada 
com a segurança do trabalhador, no serviço 
público do Distrito Federal, a atual gestão 
empreendeu esforços com vistas à aquisi-
ção desses equipamentos, além da capa-
citação e da atualização dos profissionais.
Outras medidas seguem sendo implemen-
tadas, com novas aquisições e com o pla-
nejamento de contratações para prevenção 
e promoção à saúde e para segurança no 
trabalho do servidor do Distrito Federal, 
além da implementação de políticas de 
prevenção a acidentes de trabalho e a 
doenças ocupacionais.
A aquisição dos equipamentos visa à 
melhoria contínua da qualidade de vida dos 
agentes públicos, o desenvolvimento de 
ambiente de trabalho saudável e a neutra-
lização de riscos associados às atividades 
profissionais desempenhadas no âmbito 
do Governo do Distrito Federal. Além disso, 
os equipamentos são necessários para as 
avaliações quantitativas e elaboração de 
laudos de insalubridade de acordo com as 
legislações pertinentes.

Medição em

Segurança do Trabalho
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Abril
 2021

Concurso 

Brasília em Foto 
A 1ª Exposição Fotográfica para Servido-
res do Governo do Distrito Federal – Brasília 
em Foto envolveu os servidores do GDF nas 
comemorações do 61º aniversário de Bra-
sília, com a finalidade de incentivar e valo-
rizar a criatividade e os talentos artísticos 
dos servidores públicos, sob perspectiva de 
demonstrar amor por Brasília.
A comissão selecionou 21 imagens, que 
foram publicadas no perfil da Sequali no 

Instagram (@sequalidf), para votação 
popular. Os servidores receberam certi-
ficado de participação. Após a votação, 
as sete fotografias mais curtidas torna-
ram-se vencedoras do concurso e foram 
publicadas no site da SEEC e nos perfis 
do Instagram @economiadf e @sequalidf. 
Puderam participar da exposição servido-
res efetivos, comissionados, aposentados 
e empregados públicos do GDF.

Bruno Abdala Louzada Dias
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Íris Borges da Silva

Jane Dourado Arisawa Judici

Rejane Vaz de Abreu

Arthur Pimentel de Andrade

Fábbri Manoel da Silva Pinho

Eduardo Cordeiro Rocha
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Campanha de Doação 

Sangue é Vida

Diante disso, a SEQUALI e o FHB lança-
ram a campanha Sangue é Vida, para 
sensibilizar os servidores do GDF a 

doarem sangue.
Com o intuito de abastecer o banco de 
sangue do Distrito Federal, foi promovida a 
primeira campanha de doação de sangue 
no âmbito da SEEC, destinada à sensibili-
zação do servidor público e da comunidade 
em geral, em caráter solidário, no atual 

Em decorrência da pandemia, o 
número de doações de sangue em 

todo o país caiu. No Distrito Federal, a 
situação não foi  diferente. 

momento crítico da pandemia de covid-19. 
A campanha foi lançada no dia 7 de abril de 
2021, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, 
e teve duração de um mês. 
No dia 14 de junho de 2021, Dia Mundial do 
Doador de Sangue, foi lançada a segunda 
campanha de doação Sangue é Vida, com 
o intuito de sensibilizar o servidor quanto à 
importância e à urgência da doação bem 
como de adotar medidas eficazes para repor 
o estoque do banco de sangue da FHB.

Subsecretária Jozélia Praça de Medeiros doando sangue para “ 1ª Campanha de Doação – Sangue é Vida”. 
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Lançamento do

Desafio da Escada

Pensando no desenvolvimento de hábi-
tos saudáveis e na qualidade de vida 
do servidor público do Distrito Federal, 

que levam à diminuição da necessidade de 
visitas médicas, por manter os servidores 
mais saudáveis, e  ao aumento da produti-
vidade, a SEQUALI lançou aos servidores o 
Desafio da Escada, que consistia em gravar 
um vídeo subindo um lance de escada, do 
trabalho ou de casa, e convidar dois colegas 
para, também, realizar o desafio. 

O propósito foi demonstrar os benefícios de 
subir escadas, como:

1. quebra do sedentarismo;
2. auxílio no emagrecimento;
3. fortalecimento dos músculos;
4. melhora do condicionamento físico;
5. auxílio na saúde do coração;
6. melhora da saúde mental;
7. auxílio na produtividade.

O Abril Verde é um movimento prevencio-
nista, criado por iniciativa popular, que 
conta com a participação espontânea 

de pessoas que desejam chamar a atenção 
da sociedade brasileira quanto à adoção de 
cultura permanente de prevenção de aciden-
tes e de doenças relacionadas ao trabalho.
Durante o mês de abril, órgãos públicos e insti-
tuições engajadas nas questões relativas aos 
acidentes de trabalho aderem à campanha 
Abril Verde, como forma de promover a cons-
cientização sobre a importância da segurança 
e da saúde do trabalhador brasileiro.
A campanha Abril Verde visa à conscientiza-
ção e à prevenção de doenças e acidentes 
do trabalho.
As ações buscam garantir a saúde, a segu-
rança e a preservação da integridade física dos 
trabalhadores brasileiros bem como proporcio-
nar melhores condições de trabalho, tanto na 
esfera pública como na iniciativa privada.
Em 10 de junho de 2019, o GDF editou a 
Lei nº 6.326, que estabeleceu o Abril Verde 
como política de prevenção dos aciden-
tes de trabalho e doenças ocupacionais, 

Abril Verde
incluindo a ação no calendário oficial de 
eventos do Distrito Federal.
A SEQUALI, em cumprimento ao estabele-
cido pela Lei nº 6.326/2019, empenha esfor-
ços na realização de atividades educativas 
nos ambientes de trabalho dos servidores 
públicos distritais, a fim de difundir informa-
ções sobre a prevenção de acidentes e de 
doenças ocupacionais.
A Campanha Abril Verde teve início com 
a divulgação de material explicando o sig-
nificado da Campanha a fim de difun-
dir informações sobre a prevenção de 
acidentes e doenças ocupacionais. 
Além disso, também foram divulgados 
materiais informativos sobre uso ade-
quado de máscaras de proteção e cuida-
dos com seu manuseio e sobre higieniza-
ção e limpeza no ambiente de trabalho. 
No dia 28 de abril de 2021 foi realizada uma 
aula especial de ginástica laboral para os servi-
dores da Subsecretaria de Segurança e Saúde 
no Trabalho - SUBSAÚDE. Na oportunidade, 
os professores da Academia Buriti ensinaram 
exercícios de ginástica laboral e respiração.



72 

Maio
 2021
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Sala de  Descompressão

A Sala de Descompressão tem a 
finalidade de disponibilizar ambiente 

favorável para o relaxamento, 
durante a pausa nas atividades do 

trabalho, visando a aliviar as tensões 
e o estresse, além de restabelecer o 
vigor, promovendo, assim, conceitos 

defendidos pela QVT. 

A sala traz em seu escopo a estrutu-
ração de ambiente que propicie aos 
servidores espaço adequado para a 

descompressão, com cadeiras ergonômi-
cas, cadeiras de massagens, sofás, deco-
ração descontraída, jogos, livros, pufes e 
mesas. Investir em uma área de descanso 
no ambiente de trabalho proporciona 
diversos benefícios. Os servidores se sen-
tem mais valorizados ao perceberem que 
o governo se preocupa com a saúde e o 
bem-estar deles. Dessa forma, há maior 
engajamento por parte deles. Quando os 
servidores estão descansados e relaxados, 
há aumento na capacidade de concentra-
ção e na disposição, o que, também, con-
tribui para o seu desempenho profissional. 

Outra vantagem é a capacidade de promo-
ver a criatividade, principalmente quando 
o ambiente é propício para isso, por exem-
plo, quando conta com móveis inovadores 
e jogos que estimulam a mente.
O espaço colabora consideravelmente para 
que haja maior contato entre os servidores, 
já que esse clima mais descontraído ajuda a 
criar vínculos entre as pessoas. Essa apro-
ximação é capaz de potencializar a sensa-
ção de trabalho em equipe e pode contribuir 
para o sucesso do time.
Esse ambiente auxilia na prevenção de 
doenças relacionadas ao estresse, à pos-
tura e ao esforço repetitivo e, consequen-
temente, diminui os afastamentos ocasio-
nados por esses problemas.
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Importante explicitar que, desde que as primei-
ras salas de descompressão foram criadas 
nas organizações, houve detecção de fato-
res positivos relacionados à QVT, a exemplo 
do aumento no estímulo dos trabalhadores, 
da prevenção a doenças e afastamentos, do 
aumento da produtividade e da possibilidade 
de integração com outros servidores. 
Complementarmente, a sala de descom-
pressão  no ambiente de trabalho é uma 
forma de motivar e de induzir o processo 
criativo de funcionários. É muito comum 
que o colaborador diminua a produtividade 
ou encontre barreiras criativas quando se 
mantém na mesma tarefa por períodos 
prolongados. Isso é um problema, prin-
cipalmente, para as funções que exigem 
criatividade e engajamento de pessoas. 
Pensando nisso, algumas organizações 
reservam um ambiente de descontração, 

onde o colaborador pode se desligar das 
diversas demandas e recuperar o foco e 
a energia de que precisa para executar 
suas atividades. Propiciar momentos de 
pausa para atividades em conjunto, como 
sala de descompressão, on-line e off-line, 
são ferramentas que auxiliam as pessoas 
a desenvolverem um novo olhar sobre o 
mesmo tema/projeto e recuperar a criati-
vidade, pois não estarão tão sobrecarrega-
dos quanto antes. 
A SEQUALI apresenta aqui uma proposta 
inovadora e que vem apresentando excelen-
tes resultados no mundo corporativo, pois 
este conceito adotado por grandes organi-
zações como Google, Facebook e Linkedin 
se destacam pelo investimento no bem-es-
tar dos colaboradores e, portanto, as chan-
ces de engajamentos se tornam maiores.

Sala de Descompressão localizada no 7° andar, sala 705 do Anexo do Palácio do Buriti. 
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No mês em que se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, a SEEC, 
por intermédio da SEQUALI e da 

EGOV, realizou a palestra de capacitação 
sobre o conceito Lixo Zero. 
A palestra, realizada em parceria com o Ins-
tituto Lixo Zero Brasil (ILZB), teve como um 
dos seus objetivos ampliar o debate sobre 
a necessidade da conscientização cidadã 
da sustentabilidade e da reciclagem, para 
a preservação do meio ambiente.
Ainda sobre essa temática, a Secretaria 
de Economia participou do 2º Congresso 
Internacional Cidades Lixo Zero e, por 
meio da SEQUALI, em parceria com o 
Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), disponi-
bilizou vagas aos servidores do GDF, para 
que pudessem acompanhar o Congresso, 
que aconteceu no dia 22 de Junho de 
2021, em plataforma online e ao vivo. A 
Escola de Governo teve uma sala temá-
tica: Valorizando boas práticas. 

Palestra sobre Lixo Zero para 
Gestores e servidores públicos do GDF

Ciclo de palestras EGOV 
conectando técnicas, habilidades 
e atitudes

Com o objetivo de fornecer con-
teúdo de qualidade em atividades 
de curta duração, foram oferecidas 

cinco palestras:
• A nova Lei de Licitações e Contratos e 

seus principais desafios;

• Comunicação Não Violenta (CNV) – o 
que isso tem a ver comigo e com você?;

• O que motiva alguém a continuar enga-
jado no trabalho?;

• Bem-estar e produtividade;
• Dicas práticas para uso do SISCONEP.

Abertura do Congresso Internacional “Cidade Lixo Zero”. 
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Programa de Atenção Materno-Infantil 

para as Servidoras da Administração  
Pública Direta do Distrito Federal 
(PROAMIS/DF) 

O PROAMIS/DF, instituído por meio do 
Decreto nº 42.203, de 16 de junho de 
2021, é um programa de qualidade 
de vida que lança luz, em especial, 
à proteção da maternidade e da 
infância, obviamente dentro do 

contexto do que preveem os arts. 226 e 
227 da Constituição Federal bem com 

a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), o Marco Legal da 
Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), 
a Lei Distrital nº 5.374/2014 e demais 

legislações aplicáveis. 

O programa é dividido em três 
eixos:
I – apoio à gestante: por meio de atenção 
especial às servidoras gestantes, a fim de 
que recebam orientações sobre gestação, 
maternidade e desenvolvimento infantil;
II – incentivo ao aleitamento materno: por 
meio de promoção e de proteção integral 
à amamentação, inclusive no ambiente de 
trabalho;
III – proteção à infância: por meio de 

capacitações e da atenção materno-infan-
til e do cuidado dos bebês durante o expe-
diente de trabalho, em ambiente saudável, 
seguro e agradável, favorecendo o aleita-
mento materno e fortalecendo o vínculo 
entre mãe e bebê, proporcionando melhores 
condições para o desenvolvimento integral 
nos primeiros anos de vida. 
Apesar de conterem conteúdos próprios, 
os três eixos mencionados anteriormente 
sobrepõem-se em seus objetivos.
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O PROAMIS/DF compreende as 
seguintes ações:
I – oferta de cursos, palestras, atividades 
físicas, atividades de cuidados com a saú-
dee outros eventos; 
II – realização de ações transversais e inte-
gradas entre todos os eixos; 
III – cuidado e proteção à criança, aten-
ção à família, fortalecimento do vínculo 
afetivo mãe-bebê, bem como preservação 
da amamentação, com a implantação de 
um berçário institucional.

A servidora interessada em participar do 
PROAMIS/DF deverá observar o regulamento 
do programa e efetuar inscrição, desde a 
confirmação da gravidez, para participar 
das atividades. A participação se dará por 
meio do preenchimento da ficha de inscrição 
constante na página web do programa.

Mais informações sobre o programa: http://
www.proamis.df.gov.br/.

Evento de Lançamento do Programa de Atenção 
Materno Infantil - PROAMIS. 

Equipe da SEEC no Lançamento do Programa de Atenção Materno Infantil - PROAMIS. 
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A atividade inédita foi especialmente 
desenvolvida pela EGOV para capa-
citar os servidores comissionados, 

proporcionou a troca de experiências viven-
ciadas nas diversas regiões administrativas. 
Ao todo, foram capacitados 51 servidores 
de cargo de confiança, o que representou a 
participação de 33 administrações regionais. 

Com o objetivo de desenvolver habili-
dades socioemocionais dos servido-
res, a EGOV promoveu o workshop de 

Comunicação Não Violenta (CNV) por meio 
da plataforma de videoconferência Zoom. 

Boas práticas para servidores 
comissionados das Administrações Regionais

O curso, que teve o total de 20 horas, divi-
didas em cinco encontros telepresenciais, 
que discutiram temas como Atendimento 
ao cidadão; Redação oficial; Sistema Eletrô-
nico de Informações (SEI) – Módulo: Usar; 
Lei Complementar no 840/2011; Assédio 
na Administração Pública; e a Nova Lei de 
Licitações e Contratos.

Workshop sobre Comunicação 
Não Violenta no trabalho

A dinâmica da atividade favorece que as 
aplicações práticas da CNV que impactem 
positivamente as relações interpessoais e o 
clima organizacional. Ao todo, 60 servidores 
participaram da atividade.

Secretária Adriana Faria na abertura  do curso de Boas Práticas para 
servidores comissionados das Administrações Regionais. 
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OUTRAS AÇÕES 

SEQUALI
SUBVAL
• Mapeamento de competências e defini-

ção de trilhas de aprendizagem Foram 
mapeadas as competências de oito uni-
dades da SEEC – SUTES, SUGEP, SUAG, 
SUREC, SCG, SUOP, SUPLAN e EGOV – e 
definidas as trilhas de aprendizagem, vol-
tadas para as competências prioritárias. 

• Projeto Valorizar – criação da medalha 
do Mérito GDF-Economia.

 Foi criada a medalha do Mérito GDF-E-
conomia, cujo processo se encontra em 
fase de contratação para aquisição do 
kit completo.

EGOV
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

 Cumprindo o objetivo basilar de formu-
lar, promover e coordenar a Política de 
Formação, Capacitação e Desenvol-
vimento dos Servidores Públicos do 
Governo do Distrito Federal, a EGOV ofe-
receu cursos/atividades nas modalida-
des presencial e a distância – síncronos 
e assíncronos –, com variados temas.  
 
A programação dos cursos/atividades é 

pautada pelas demandas identificadas 
e solicitações recebidas dos órgãos. A 
programação é disponibilizada no site 
http://egov.df.gov.br/.

Cursos/atividades da EGOV – 180 capa-
citações disponibilizadas, com mais de 
15 mil servidores inscritos, nas turmas 
a seguir especificadas: 

• 3º Congresso Nacional sobre a Atua-
ção da Assessoria Jurídica em Licita-
ções e Contratos.

• A importância da primeira infância.
• A nova Lei de Licitações e Contratos e 

seus principais desafios.
• Administração orçamentária, financeira, 

patrimonial e contábil, com foco no Sis-
tema Integrado de Gestão Governamen-
tal (SIGGo).

• Alimentação da gestante e da lactante. 
• Alterações fisiológicas na gravidez.
• Amamentação .
• As novas diretrizes do Programa Nacional 

de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA) 
– Vigilância em abatedouros.

• Bem-estar e produtividade. 
• Boas práticas para servidores comissio-

nados das administrações. 
• Ciclo de conscientização financeira para 

servidores da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

• Comunicação Não Violenta (CNV). 
• Cuidados com o recém-nascido. 
• Capacitação no Sistema de Gestão de 

Contratos (e-ContratosDF). 
• Dependência química: conhecendo o Pro-

grama de Atenção ao Dependente Químico. 
• Desenvolvimento humano e envelheci-

mento saudável.
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• Saúde mental materna.
• Segurança no trabalho.
• Sistema de Gestão de Convênios e Con-

tratos de Repasse (SICONV) – Módulo I: 
Projetos, proposta e plano de trabalho.

• Tratamento de acervos arquivísticos. 
• Workshop Comunicação Não Violenta 

(CNV) no trabalho.

PROCESSO SELETIVO UDF

O Programa existe desde o final da 
década de 1960 e vem sendo aprimorado 
a cada edição, a fim de garantir oportu-
nidade de acesso totalmente gratuito ao 
Ensino Superior. 

A gestão do Programa atualmente é reali-
zada pela Secretaria de Economia do Dis-
trito Federal.

A cada semestre, acontece o Programa de 
Concessão de Bolsas de Estudo aos servi-
dores e aos empregados públicos da Admi-
nistração Direta e Indireta do Distrito Federal 
e à sociedade civil, para o acesso ao Ensino 
Superior, que beneficia, em média, 120 pes-
soas, em cada seleção.

Os editais e os documentos do programa 
podem ser acessados pela página http://
egov.df.gov.br/bolsa-udf/.

• Dicas práticas para uso do SISCONEP. 
• Elaboração de Projeto Básico e Termo de 

Referência.
• Elaboração de Projeto Básico, Termo de 

Referência e Estudos Preliminares, de 
acordo com a IN nº 05/2017 e a nova IN 
nº 40/2020. 

• Gestão de conflitos e resolução consen-
sual na Administração Pública. 

• Gestão de conflitos em ouvidoria. 
• Gestão de riscos e integridade. 
• Hora de ouro do bebê.
• I Webinário de Captação e Execução 

de Recursos de Operações de Crédito 
e de Transferências Voluntárias do 
Distrito Federal.

• Importância do acompanhamento do cres-
cimento e do desenvolvimento da criança.

• Importância do pré-natal. 
• Liderança e gestão participativa .
• Lixo Zero: buscando soluções.
• Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (MROSC).
• Mulheres equilibristas ou mulheres 

equilibradas? 
• O que motiva alguém a continuar enga-

jado no trabalho? 
• Oficina de aprimoramento do ciclo de 

planejamento, contratação e gestão dos 
serviços terceirizados .

• Papel do Banco de Leite Humano (BLH) 
e doação de leite materno.

• Práticas integrativas para gestação, puer-
pério e infância .

• Preparação para o parto e para o nascimento 
e papel dos acompanhantes e das doulas .

• Prevenção ao câncer de mama e de colo 
de útero.

• Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 
• Proteção à infância.
• Puerpério.
• Saúde da mulher: o uso de shots e de 

chás para otimização da saúde e ema-
grecimento saudável.
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PROGRAMA EGOV.HOME

O Programa EGOV.home foi desenvolvido 
para estimular o autoconhecimento, a partir 
de coletânea de palestras rápidas, videoau-
las e atividades de acesso remoto.

O objetivo foi auxiliar no aprendizado, que deve 
ser constante, em todas as áreas do governo, 
e trazer conforto para os servidores durante o 
período da quarentena. Todo o material é pos-
tado, periodicamente, no site da EGOV, para 
quem quiser acessar – tanto os servidores 
como a sociedade civil – de forma gratuita.

O programa teve início em atenção especial 
ao momento em que vivemos e em cumpri-
mento aos decretos que instituíram o tele-
trabalho nos órgãos do GDF. 

Para  mais  informações sobre  o 
p ro g ra m a :  h t t p : // e g ov. d f . g ov. b r /
programa-egov-home-2/

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
DE INSTRUTORES
O curso sobre Metodologias Ativas foi ofe-
recido, em fevereiro de 2021, em parceria 
com a Fundação Universidade Aberta do 
Distrito Federal (Funab), como parte de 
um projeto inovador, que visa a capa-
citar os instrutores da EGOV em suas 
habilidades e atitudes, favorecendo o 
melhor desenvolvimento das atividades 
com os cursistas. Foram 34 instrutores 
da EGOV matriculados.

SUBSAÚDE

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA APO-
SENTADORIA (POA)
Objetivo: fortalecer os fatores de proteção 
e minimizar os fatores de risco para uma 
transição saudável para a aposentadoria.
Atividades desenvolvidas: palestras infor-
mativas, oficinas temáticas, workshops, 
orientação individual e em grupo para a apo-
sentadoria, encaminhamentos para outros 
serviços, quando necessário.

PROGRAMA DE GESTÃO DOS RISCOS 
PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO 
TRABALHO
Objetivo: promover o desenvolvimento de 
fatores de proteção à saúde mental no con-
texto de trabalho e minimizar os fatores de 
risco para o adoecimento psíquico.
Atividades desenvolvidas: palestras infor-
mativas, oficinas temáticas, workshops, 
orientação individual e em grupos psicoedu-
cativos, rodas de conversa sobre variados 
temas em saúde mental, encaminhamentos 
para outros serviços, quando necessário.

SUPORTE PSICOLÓGICO
Objetivo: acolher e orientar o servidor sobre 
a importância do investimento em fatores de 
proteção à saúde mental, em uma perspectiva 
psicoeducativa, além de encaminhar os casos 
de alta complexidade para a rede especializada 
pública de saúde mental do Distrito Federal.
Atividades desenvolvidas: triagens, atendimen-
tos individuais e em grupo, inclusive on-line.

PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MEN-
TAL DA MULHER NO TRABALHO
Objetivo: acolher e orientar servidores 
sobre temáticas relevantes em saúde men-
tal da mulher.
Atividades desenvolvidas: palestras e ofi-
cinas temáticas, triagens, grupos psicoedu-
cativos e de acolhimento:
• Grupo de Apoio Psicológico à Mulher no 
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Climatério e na Menopausa;
• Grupo sobre Luto Materno;
• Grupo de Gestantes e Puérperas.

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Objetivo: subsidiar decisão da Perícia 
Médica Oficial do GDF nos casos de trans-
tornos mentais e comportamentais.
Atividades desenvolvidas: avaliação psico-
lógica, com uso de testes específicos para a 
análise e a elaboração de laudos, conforme 
os objetivos da solicitação.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM SAÚDE MENTAL
Objetivo: sensibilizar e orientar servidores 
e gestores sobre aspectos relacionados à 
saúde mental.

Atividades desenvolvidas:
• cursos de curta duração sobre temáticas 

em saúde mental;
• oficinas temáticas;
• palestras informativas.

O programa assume, quando necessário, 
caráter itinerante, com o deslocamento dos 
especialistas em saúde mental para órgãos 
do GDF, a fim de facilitar a participação de 
maior número de servidores.

PERÍCIA MÉDICA
No curso da pandemia, a perícia médica do 
Distrito Federal alçou o marco de mais de 
120 mil processos SEI tramitados ou ava-
liados no âmbito da SUBSAÚDE.

Recebimento dos testes psicológicos pela SUBSAÚDE, após 6 anos de espera.
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Palestra: Desafios e cuidados preventivos 
para a saúde mental em tempos de pande-
mia: o uso e o abuso de substâncias psicoa-
tivas, realizada pela SUBSAÚDE, para servi-
dores da Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania (SEJUS).

I Jornada de Saúde Mental no Trabalho do 
DF – Atenção à saúde mental do trabalha-
dor: desafios e práticas, ministrada por Jac-
queline Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE.

Palestra: O novo normal? Preservando a 
saúde mental em tempos de pandemia, rea-
lizada pela SUBSAÚDE, para servidores da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI). 

Palestra: Aspectos psicossociais do pro-
cesso de aposentadoria – ministrada por 
Jacqueline Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE, 
para servidores da SEE.

Palestra: Saúde financeira em tempos de 
crise, ministrada por Francisco Rodrigues, 
servidor da SUBSAÚDE.

Palestra: Como cuidar da saúde mental em 
tempos de pandemia, ministrada por Jac-
queline Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE, 
para servidores da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico (SDE).

Oficina	POA: A importância da atividade 
física e da higiene do sono para o bem-estar, 
ministrada por Neder Nunes de Araújo, servi-
dor da SUBSAÚDE, para servidores da SEE. 

Oficina	POA: A importância da atividade 
física e da higiene do sono para o bem-estar, 
ministrada por Ivana Beatriz Polveiro, para 
servidores da SEE. 

Palestra: Aspectos psicossociais do pro-
cesso de assédio moral, realizada pela SUB-
SAÚDE, para servidores do PROCON .

PARCERIAS COM 

OUTROS ÓRGÃOS

Ação integrada entre Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Economia.
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Palestra: Cuidados em saúde mental 
durante a pandemia de covid-19: Quando 
buscar ajuda?, ministrada por Carlos Gui-
lherme, servidor da SUBSAÚDE, para todos 
os servidores do GDF. 

Oficina	POA:	Educação financeira, minis-
trada por Mauricio Lima, da SUBSAÚDE, 
para os servidores da SEEC. 

Minicurso: PADQ, ministrado pela doutora 
Karinne Borges e Fernando Luis, servidores da 
SUBSAÚDE, para todos os servidores do GDF. 

Oficina	POA: A importância do comporta-
mento alimentar para a saúde física e mental, 
ministrada por Ivana Beatriz Polveiro  e  Kyara 
Michelline França, para os servidores da SEE. 

Palestra: Educação financeira, ministrada 
por Francisco Rodrigues, servidor da SUB-
SAÚDE, para todos os servidores do GDF. 

Oficina	POA: Voluntariado e qualidade de 
vida, ministrada por Gleice Gomes Dias 
Provasi, servidora da SUBSAÚDE, para os 
servidores da SEE. 

Palestra: Atenção psicossocial durante a pan-
demia para QVT, ministrada por Jacqueline 
Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE, para todos 
os agentes de qualidade de vida do GDF. 

Palestra: Prevenção do suicídio, ministrada 
por Jacqueline Ferraz, psicóloga da SUB-
SAÚDE, para os servidores da SEE. 

I Fórum do Trabalho no Divã – “Saúde Men-
tal no Trabalho” de Tocantins, ministrada por 
Jacqueline Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE, 
para todos os servidores do GDF.

Oficina	POA: Projetos de vida, ministrada 
por Jacqueline Ferraz, psicóloga da SUB-
SAÚDE, para todos os servidores do GDF.

Palestra: Prevenção do suicídio na infân-
cia e adolescência, ministrada por Leonardo 
Abrahão, servidor da SUBSAÚDE, para todos 
os servidores do GDF.

Palestra: Prevenção do suicídio na infância 
e adolescência, ministrada por Carlos Gui-
lherme, servidor da SUBSAÚDE, para todos 
os servidores do GDF.

Palestra: Dependência química, ministrada 
por Fernando Luís Demétrio Pereira, ser-
vidor da SUBSAÚDE, para os servidores 
da SEAGRI. 

Palestra: Fatores de proteção no contexto 
de prevenção ao suicídio, ministrada por 
Jacqueline Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE, 
para todos os servidores do GDF.

Palestra: Promoção da saúde mental e pre-
venção do suicídio, ministrada por Jacque-
line Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE, para 
os servidores da SEJUS.

Palestra: Saúde emocional e gerencia-
mento do estresse, ministrada pela doutora 
Karinne Borges, psiquiatra da SUBSAÚDE, 
para os servidores da SEE. 

Webinário: Dia do Servidor, ministrada por 
Jacqueline Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE, 
para todos os servidores do GDF.
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Oficina: Importância de estimular o cérebro, 
ministrada por Synara Tadeu de Oliveira Fer-
reira, psicóloga da SUBSAÚDE, para todos 
os servidores do GDF.

Palestra: Saúde mental e desenvolvimento 
humano, ministrada por Jacqueline Ferraz, 
psicóloga da SUBSAÚDE, para os servidores 
do IPREV.

Palestra: Prevenção ao suicídio, realizada 
pela SUBSAÚDE, para servidores da SEDES.
Palestra: Síndrome de Burnout, ministrada 
pela doutora Karinne Borges, psiquiatra da 
SUBSAÚDE, para os servidores da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social (SEDES).

Palestra: Cuidados com a saúde mental, 
ministrada por Jacqueline Ferraz, psicóloga, e 
pela doutora Karinne Borges, psiquiatra, servi-
doras da SUBSAÚDE, para servidores da SEE.

Palestra: Como cuidar da saúde mental no 
contexto da covid-19, ministrada por Jac-
queline Ferraz, psicóloga da SUBSAÚDE, 
para servidores da SMDF.

Palestra: Vamos conversar sobre depres-
são, ansiedade e Síndrome de Burnout?, 
ministrada pela doutora Karinne Borges, 
psiquiatra da SUBSAÚDE, para servidores 
da SMDF.

Palestra: Violência doméstica no contexto 
da pandemia de covid-19, ministrada por 
Amarilis Miosso, para servidores da SMDF.

Palestra: Preparação para a aposentadoria, 
ministrada por Jacqueline Ferraz, psicóloga 
da SUBSAÚDE, com abertura da secretária 
executiva Adriana Faria, para os servidores 
da SEDES.

Palestra: Saúde mental em tempos de pan-
demia, ministrada por Jacqueline Ferraz, 
psicóloga da SUBSAÚDE, com abertura da 
secretária executiva Adriana Faria, para a 
Escola Classe Dom Bosco.
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Cadastre sua instituição!
Telefone: (61) 3414-6264 e (61) 3414-6266
Site: https://www.economia.df.gov.br/df-superior/

Seja um parceiro!
Telefone: (61) 3313-8427 e (61) 3414-6266
Site: http://www.clubededesconto.df.gov.br/
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https://www.economia.df.gov.br/
Secretaria de Economia -DF

@economiadf

@sequalidf


