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Desenvolvendo a oportunidade de conhecimento para os 
servidores lotados no setor de Recursos Humanos de diversas 
secretarias de Estado, o VI ciclo de palestras promovido pelo 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia (Iperon), teve como tema  “A importância da gestão de 
pessoas para o RPPS”.

Segundo a presidente do Instituto, Maria Rejane Sampaio, 
eventos como este são importantes para o desenvolvimento dos 
servidores. “Nós estamos sempre preocupados em desenvolver o 
servidor público, aquele que está atendendo. Nessa oportunidade 
buscamos trabalhar mais com os setores que desenvolvem 
pessoas, por isso a temática foi voltada para a gestão de pessoas, 
para que pudéssemos fomentar essa discussão, mostrar para 
os setores de recursos humanos diversos, das secretarias, dos 
demais poderes, além do Executivo, a importância que eles 
exercem para o regime próprio, um acompanhamento adequado 
da vida do servidor público”, especificou a presidente do Iperon.

Iniciando o ciclo de palestras,  o mestre em administração 
e membro da Sociedade Brasileira de Coach,  Ramiro Vieira, 
discorreu sobre o tema principal do encontro de uma forma que 
os participantes pudessem interagir e discutir sobre a gestão de 
pessoas. “Infelizmente hoje as pessoas ainda são tratadas como 
recursos. O tema é importantíssimo se você começar a entender 
que as pessoas são o capital mais importante das organizações, 
sendo assim eu creio que para despertar a discussão, a forma 
como foi apresentado o tema aos participantes, acredito que 
tenha atingido o seu objetivo: eles começaram a perceber a real 
importância do papel do gestor de pessoas para administração 
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pública, que eles precisam perceber as pessoas por trás dos 
processos”, enfatizou.

VALORIZAÇÃO

Esta é a terceira vez que o palestrante participa do evento, 
que considera de importância ímpar. “A medida que as pessoas 
passam a ser valorizadas, que temas de relevância são discutidos 
e começam a ser implementados, os serviços prestados ao 
cidadão tendem a melhorar. Realmente precisamos evoluir 
permanentemente, e o evento permite isso”, garantiu Ramiro.

Servidora do estado há 24 anos e lotada no RH do 
Iperon desde 2017, esta foi a primeira vez em que a analista 
de previdência, Sílvia Varela participou do evento. “Nós que 
trabalhamos no Recursos Humanos devemos sempre atender 
com educação e presteza.  Achei importante lembrar da parte 
humana. Interessante observar como é a personalidade de cada 
servidor, nisso podemos verificar se ele esta no setor e cargo 
adequado ao seu perfil profissional”, destacou.

Estreando no ciclo de palestras, a psicóloga do Iperon, Maria 
Enilsa Januário finalizou a manhã com o tema “Compromisso 
Social dos Recursos Humanos no serviço público”, trazendo 
aprendizado e reflexões para os presentes. “A pertinência desse 
evento é bastante significativa porque um dos seus propósitos é 
manter interlocução e diálogo com a sociedade. Busquei debater 
reflexões relacionadas a função ética e social dos servidores 
públicos que trabalham com a Gestão de Pessoas,” declarou a 
psicóloga.

Essa é a realidade da Elizabeth Ayres, que se aposentou 
depois de 34 anos em sala de aula e hoje dedica seu tempo às 
flores.  A professora de 55 anos, sempre soube que sua paixão era 
ensinar, se tornou docente ainda aos 14 anos e quando decidiu 
se aposentar de uma coisa tinha certeza: não ficaria parada.

 
“Sempre amei ficar em sala de aula, quando me aposentei 

eu pensei: não vou ficar parada, eu vou fazer alguma coisa! Sou 
apaixonada pelos meus alunos, hoje eles são meus clientes, 
recebo muitos aqui”, declara Elizabeth.

 
De acordo com a psicóloga do Instituto de Previdência de 

Rondônia (Iperon), Enilsa Januário, se aposentar não significa 
parar tudo na vida, essa fase pode ser encarada como uma 
oportunidade. “De ressignificação, de novas atividades, que por 
um ou outro motivo não puderam ser desenvolvidas em outro 
momento”, motiva.

No caso de Elizabeth Ayres, decidiu investir seu tempo no 
jardim que tinha em seu quintal e, assim, descobriu uma nova 
paixão: as flores. “Peguei os pés de rosa do deserto que eu tinha 
e comecei a aprender a polinizar, fui perguntando pra um e pra 
outro, fui pra internet e fui aprendendo”, declara Elizabeth.

Ela lembra que o viveiro começou com apenas três rosas e 
hoje já tem aproximadamente cinco mil mudas. A ideia era que o 
viveiro fosse apenas um lazer da aposentada, mas com o tempo 
passou a envolver a família e se tornou um empreendimento. 
Para a psicóloga do Iperon, essa atividade que Elizabeth Ayres 
passou a desenvolver possibilitou maior integração e união 
familiar. “Meus filhos foram adotando também o negócio, 
me ajudam e também são apaixonados pelas plantas”, 
afirma Elizabeth.

O Viveiro Solayres foi construído no fundo da casa 
da aposentada, que quando notou que o negócio estava 
expandido e legalizou o empreendimento.  Montado no 
lugar de uma desativada oficina de carros, o espaço deixou 
de ser um lugar cheio de graxa para se tornar o lar de 
muitas flores, como as suculentas, os cactos, orquídeas e a 
principal, a rosa do deserto.

DA SALA DE AULA PARA O CULTIVO DAS FLORES, PROFESSORA 
APOSENTADA DESCOBRE UMA NOVA PAIXÃO

“Hoje já fazemos buquês, cestas de café da manhã, 
no dia das mães vendi em média 800 mudas de rosas do 
deserto, faço de 200 a 300 enxertos por mês, dependendo 
do mês, vou plantando a muda, ela vai germinando e 
a gente já vai vendendo”, detalha. Em dois anos fora da 
sala de aula, a professora diz que se não tivesse montado 
o viveiro provavelmente estivesse com depressão, por ser 
uma pessoa muito ativa. Mais do que um empreendimento 
que rende lucros, as flores são o hobby da aposentada.

Para a psicóloga Enilsa Januário, estar ocupado, se 
sentindo produtivo na vida é benéfico para o bem-estar  
físico e mental do ser humano. “Além de ser um importante 
antídoto contra as doenças como a depressão. No caso da 
Elizabeth esse contato com a terra, com as flores, auxilia na 
sua higidez psíquica e maior qualidade de vida”, destaca.

Elizabeth Ayres afirma que por ser um hobby, não tem 
a visão de expandir o empreendimento em busca de mais 
lucros, de acordo com ela, apenas o prazer de poder trabalhar 
com algo que ama faz os negócios irem tão bem. Hoje dona 
Elizabeth desfruta o merecido descanso e também ocupa 
seu tempo com a sua paixão, e assim consegue aumentar 
a renda da família. “Eu dizia que quando me aposentasse 
queria poder dormir, queria descanso. Hoje, quando chega 
a tarde fazemos uma roda de colegas aqui no viveiro, é tudo 
muito bom”.

HOBBY
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NA RESERVA, BOMBEIROS DEDICAM TEMPO 
LIVRE PARA REALIZAÇÕES PESSOAIS

Seja no fogo, na água ou em acidentes, lá estão eles 
para ajudar e resgatar, enquanto a maioria corre do perigo, 
eles o encaram. Após tantos anos na ativa, os bombeiros na 
reserva atualmente fazem parte dos segurados do Instituto de 
Previdência de Rondônia (Iperon)

O subtenente França está na reserva há três anos e trabalha 
com gestão ambiental, também se formou em direito. “Depois 
da aposentadoria, consegui no ano de 2018, concluir o curso de 
direito, sou bacharel, agora estudo pra passar na OAB”, conta.

Segundo a diretora de previdência Universa Lagos, “os 
militares que estão na reserva só voltam a ativa caso o Estado 
necessite de uma força tarefa desses militares. Nesse caso eles 

Conhecida por ser uma profissão heroica, os militares 
estão sempre em alerta. Para o sargento Filho, o bombeiro tem 
várias opções de setores para atuar. “O resgate mais marcante 
foi há aproximadamente 16 anos, na BR-364, um acidente 
envolvendo um carro e uma carreta, vieram a óbito os quatro 
passageiros do carro, dois homens e duas crianças. Aquele 
resgate foi o mais marcante, porque todos estavam sem vida. 
Ainda mais pelo fato de ter duas crianças, isso toca muito a 
gente, esse tipo de atendimento”.

Mas não acontecem apenas ocorrências tristes, o sargento 
conta de um parto que pode participar. “Era duas horas da 
manhã, tivemos que fazer o parto porque até a médica chegar, 
a criança já havia nascido, fiquei muito emocionado”, recorda.

Para a psicóloga Enilsa, “A profissão de bombeiro 
demanda uma imensa sobrecarga mental e física do trabalhador, 
visto ser uma profissão de risco, estando o trabalhador sempre 
em um estado de alerta no intuito de salvar vidas das mais 
variadas formas. Isso exige capacidade física, controle e 
equilíbrio emocional, assertividade, resiliência. Nos momentos 

HISTÓRIAS

podem ser convocados para o cumprimento de uma missão”, 
explica. Ainda segundo a diretora, enquanto estão nessa 
categoria, estão aptos para desenvolver qualquer outro tipo de 
função.

Já o sargento Filho pertence a reserva há nove anos, o que 
lhe proporciona mais tempo com a família “Como na época que 
eu trabalhava a família ficava um pouco a desejar, depois que 
fui pra reserva, tento suprir essas lacunas. Tenho uma mãe em 
Pernambuco, sempre estou por lá para dar uma força. Tenho um 
quintal também, como um bom nordestino eu gosto de plantas, 
vivo plantando algumas coisinhas”, detalha.

De acordo com a psicóloga do Iperon Enilsa Januário, 
“a reserva para muitos bombeiros pode ser encarada como 
um momento muito recompensador e gratificante, pois o 
trabalhador olha para toda sua trajetória profissional e relembra 
toda a sua história de luta e superação que desenvolveu em prol 
da sociedade”.

Há nove anos na reserva, o 1°sargento Antonio de 
Oliveira Filho relata que bate aquela saudade de estar na ativa, 
principalmente quando vê nos noticiários ocorrências grandes 
como desmoronamentos. “Quando acontece essas tragédias, 
catástrofes, a gente sente no dever de ajudar o próximo, mas já 
tem os mais novos que fazem esse trabalho por nós e a gente 
torce pelo sucesso deles”.

“Bate aquela vontade de tentar ajudar o próximo que 
é a missão principal do nosso Corpo de Bombeiros”, afirma o 
Sargento Filho.

O Subtenente Maurício Luiz de França de 49 anos está na 
reserva desde 2016, para ele o que mais faz falta são os amigos 
e a rotina. “No início a gente pensa que não vai sentir falta da 
rotina do trabalho, mas depois de um tempo, um ano, dois anos, 
sente falta”, diz.

Oriundo da Polícia Militar, o subtenente escolheu a 
profissão após uma tragédia familiar, o afogamento de uma 
sobrinha, que infelizmente veio a óbito. “Quando foram fazer o 
resgate, localizar o corpo dela, eu achei isso bonito, o trabalho, 
e optei na hora do desmembramento da Polícia Militar, achei 
melhor fazer essa opção para o Corpo de Bombeiros”, lembra.

de infortúnios da sociedade quem está lá para enfrentar as 
adversidades são eles: os bombeiros. E o seu intuito é sempre 
salvar vidas.

Foram 17 anos de comprometimento com a farda, em 
uma profissão que ama segundo ele o que mais marcou foi uma 
frase: “lá na corporação tem uma frase que foi colocada por 
um ex comandante que diz o seguinte: “Por uma vida, qualquer 
sacrifício é um dever” aquilo ficou cunhado na minha cabeça, 
marcado pra sempre”.

 Iperon comemora o
Dia dos Pais com Servidores


