ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
No período avaliado foram desenvolvidas ações voltadas à qualidade de vida no
ambiente de trabalho para os servidores e prestadores de serviços. Os objetivos foram estimular
as pessoas a mudarem seu estilo de vida e a adotarem hábitos mais saudáveis, bem como
promover um ambiente de trabalho mais sustentável. Vale ressaltar que muitas ações não foram
viabilizadas pelo efeito da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) no País, os eventos
programados no Distrito Federal tiveram que se adaptar as recomendações quanto às restrições
de aglomerações em espaços educacionais, públicos e privados.
RESULTADOS:
*Ações previstas: 7 (sete) ações do Programa de Qualidade de Vida (PQV).
1) Campanha de doação de sangue;
2) Semana de prevenção para o carnaval
3) PPA- Programa de preparação para aposentados;
4) Vacinação antigripal H1N1;
5) Oficina de crochê
6) Campanha do agasalho
7) Homenagem aos servidores aposentados
*Ações realizadas: das 7 (sete) ações previstas para o primeiro semestre, apenas 3 (três) delas
foram realizadas, dentre elas: campanha de doação de sangue, Semana de prevenção para o
carnaval e vacinação antigripal H1N1. Atingimos um percentual de 43% das ações previstas.
Por consequência, deixou-se de realizar 4 (quatro) ações do PQV diante do cenário de pandemia
(COVID-19).
Feira de Orgânicos: Devido ao sucesso dessa ação, tornou-se uma atividade permanente que
acontece semanalmente no térreo do Edifício Sede.
Fevereiro 2020:
Campanha de doação de sangue: foi realizada no dia 20 de fevereiro a 1ª doação de sangue
deste ano ao Banco de Sangue do Hemocentro pelos doadores voluntários do FNDE. A ação
foi divulgada via e-mail. Inscreveram-se para a campanha 41 pessoas, sendo que 17 pessoas
compareceram para a doação no Hemocentro. Do quantitativo presente 17 realizaram a doação
de sangue.
Meta esperada: 18 doadores.
Meta alcançada: 17 doadores.
Totalizando: 94% da meta estimada.
Semana da Prevenção para o Carnaval: no período de 18 a 20 de fevereiro, das 8h00 ás 14h00,
no térreo do Edifício Sede, foi promovida a feira da prevenção disponibilizando a todos os

colaboradores do FNDE a oportunidade de cuidar da própria saúde, por meio de uma ação de
diagnóstico, prevenção e conscientização. As atividades foram: bioimpedância; aferição de
pressão arterial; auriculoterapia e espiral taping (terapia do esparadrapo); alimentação
terapêutica e aromaterapia mais sabonetes e sais.
Meta esperada: 120 participantes.
Meta alcançada: 320 participantes.
Totalizando: 266,66%
Maio
Vacinação antigripal: foram adquiridas 600 doses de vacina contra influenza por meio do
contrato nº 10/2020, com intuito de imunização preventiva contra a gripe, incluindo
fornecimento e aplicação de vacina combinada trivalente contra a influenza, visando atender às
necessidades do FNDE. Nos dias 19 e 20 de maio as doses foram disponibilizadas aos
servidores. Nos dias 21 e 22 de maio a vacinação foi aberta a todos: servidores, prestadores de
serviço, estagiários, CTU e consultores.
Meta esperada: 330 inscritos.
Meta alcançada: 408 doses aplicadas.
Totalizando: 123,63% da meta estimada.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Em relação à temática sustentável, algumas ações contribuíram para a reflexão e prática
do tema, tais como a Feira de Orgânicos que tem, entre outros, os objetivos de sensibilizar os
trabalhadores do FNDE com relação aos aspectos socioambientais que os alimentos orgânicos
trazem em seu bojo e disseminar a cultura de produção agrícola saudável, respeito ao meio
ambiente e assim contribuir para as políticas de segurança alimentar.

