ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
No período de dezembro/2013 a maio/2014 serão desenvolvidas as ações
voltadas à Qualidade de Vida dos servidores e colaboradores. O objetivo é estimular as
pessoas a mudarem seu estilo de vida, a adotarem hábitos mais saudáveis, bem como
promover um ambiente de trabalho mais sustentável.
Pelo exposto, como estratégias para alcançar tais objetivos, durante o exercício,
foram promovidas diversas ações pelo PQV, aprovadas pela Portaria nº 488, de 17 de
outubro de 2013, assim como ações de capacitação para o desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionadas à temática.
RESULTADOS
Metas do Plano de Logística Sustentável (Dezembro de 2013 a Maio de 2014):



Ações previstas: 07 ações do Programa de Qualidade de Vida.
Ações realizadas: 100% das ações previstas neste período.
Ações Previstas - Metas do Plano de Logística Sustentável
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Segue o relato resumido das percepções da equipe quanto do público-alvo a
respeito da execução das ações da Agenda 2013/14 - PQV:

♦

Dezembro/2013

1. Campanha de Solidariedade de Natal: A ação teve o objetivo de envolvimento,
integração e desenvolvimento do espírito de solidariedade e cidadania de toda força
de trabalho. O FNDE abraçou a campanha “Papai Noel dos Correios”, que
disponibilizou 153 cartas de alunos da Escola Classe Lamarão, localizada no Núcleo
Rural Lamarão, DF 285 Colônia Agrícola lamarão, Paranoá, DF (Diretora Maria
Vanilda Vieira Amaral). A DIRAE ofereceu livros para serem doados junto com os
presentes.
♦

Fevereiro/2014

2. Doação de sangue: foi realizada em 5 de fevereiro a 1° doação de sangue deste ano
ao Banco de Sangue do Hemocentro pelos doadores voluntários, integrantes do
cadastro de doadores do FNDE. A ação foi divulgada por e-mail e pelo papel de
parede da rede de computadores, além disso, a equipe entrou em contato com alguns
dos doadores já cadastrados, para convidá-los a participarem da campanha.
Inscreveram-se para a campanha 32 pessoas. Destas, 11 não compareceram e 21
compareceram ao Hemocentro para a doação e dentre as pessoas presentes, 12
puderam doar.
3. Campanha de Prevenção DST/AIDS: Os servidores e demais colaboradores foram
convidados a participarem da criação do lema (uma frase) da campanha de
prevenção das DST de 2014 do FNDE. A frase foi eleita no dia 26 de fevereiro –
“Meu carnaval este ano vai ser em 3 D...Dosar no Álcool, Dançar com alegria e
Deitar com camisinha.”. Após a entrega da placa houve uma aula de ginástica
dançante oferecida gratuitamente pelo Grupo Esportista. Em seguida foi aberto
estúdio de fotografia contratado para fotos individuais ou em grupo, para registro da
alegria e a folia do carnaval. As fotos registradas no estúdio eram divulgadas num
telão no hall de entrada. Na entrada do Ed. FNDE foram distribuídos preservativos
(1000 unidades) e folders educativos, fornecidos pela Secretaria de saúde do DF.
♦

Março/2014

4. Homenagem à mulher: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – 8 de
março, o Programa Qualidade de Vida realizou ação, com o objetivo de prestar
homenagem e manifestar o apreço à contribuição profissional das mulheres
servidoras e colaboradoras do FNDE. A ação foi realizada no dia 11 de março. A
partir das 7h30min, no hall de entrada do ED FNDE, foram distribuídas rosas às
mulheres no hall de entrada do Ed. FNDE ao som de uma violinista. A entrega das
rosas foi realizada por colegas vestidos de terno. Junto com as rosas foram
distribuídos cartões com um resumo biográfico e foto da escritora Simone de
Beauvoir, uma mensagem de parabéns e convite para a apresentação musical de
grupo feminino. A partir da 12h30min foi realizada a apresentação do grupo de
samba feminino na entrada do Ed. Sede do FNDE, aberta a todo o público.
♦

Abril/2014

5. Dia da Educação: Em comemoração ao Dia da Educação – 28 de abril, o Programa
Qualidade de Vida realizou ação, com o objetivo de proporcionar aos servidores e

colaboradores do FNDE a oportunidade de reflexão sobre a importância da
educação como base para o desenvolvimento do país e de incentivo ao hábito da
leitura, como também propiciar a socialização e integração entre os
servidores/colaboradores do FNDE. A ação foi realizada no dia 28 de abril, das 10h
às 17h, no Auditório e hall do Auditório do Edifício FNDE. A partir das 10h foi
aberto o troca-troca dos livros, a exposição dos livros do PNBE, exposição do
banner da Biblioteca, o lançamento do livro de autoria de uma servidora do FNDE e
projeção de filmes institucionais. Às 15h30 iniciou-se a cerimônia de introdução à
palestra. Após a palestra, foi aberto espaço para esclarecimento de dúvidas e sessão
de autógrafos do livro pelo palestrante; por volta das 17h foi oferecido um coffee
break.
♦

Maio/2014

6. Distribuição da Caneca FNDE Sustentável: No dia 7 de maio, foram distribuídas
as Canecas Sustentáveis a todos os servidores e colaboradores do FNDE. O objetivo
da campanha da caneca sustentável é contribuir para a redução de danos ambientais
causados pelo descarte de copos plásticos. A entrega das canecas reutilizáveis
movimentou o FNDE, equipes da CGLOG e do Programa Qualidade de Vida
percorreram todos os andares do edifício-sede e do anexo distribuindo as canecas ao
som dos repentistas Chico e João. De maneira divertida, a dupla transmitiu uma
mensagem de conscientização ambiental, incentivando a prática de hábitos
sustentáveis. Quem não recebeu a caneca pode solicitá-la pela Central de
Atendimento - 4040. Em hipótese alguma haverá reposição de canecas após a
retirada. A partir do dia 12 de maio, o fornecimento dos copos descartáveis será
interrompido e as copeiras estarão disponíveis para lavar as canecas em cada andar.
7. Vacinação antigripal: foram adquiridas 1000 doses de vacina contra influenza por
meio do Contrato nº 53/2013, referente à adesão à Ata de Registro de Preço do
Ministério da Educação. Foi utilizado o e-mail e a Intranet (site e papel de parede do
monitor) para sensibilização e divulgação do cronograma da vacinação. Os
beneficiários oficiais constantes no TR eram os servidores ativos permanentes em
efetivo exercício no FNDE, os servidores requisitados em efetivo exercício no
FNDE, servidores sem vínculo, ocupantes de cargo em comissão em efetivo
exercício no FNDE, os procuradores federais em efetivo exercício no FNDE e os
dependentes legais dos servidores, menores de 60 (sessenta) anos. Nos dias 31 de
julho e 1º de agosto as doses foram disponibilizadas aos servidores e dependentes e
aos procuradores. No dia 2 de agosto a vacinação foi aberta a todos: servidores e
dependentes, prestadores de serviço, estagiários, CTU e consultores. O atendimento
foi feito por ordem de chegada em todos os dias da ação.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Consideramos alcançadas 100% das metas do cronograma de implementação das
ações previstas para o período de dezembro/2013 a maio/2014. Em relação à temática
sustentável, para o próximo período elaboraremos ações mais específicas para o FNDE
Sustentável promovendo campanhas para prática sustentável, ou seja, buscando ações
que tenham como objetivo a construção de um novo modelo de cultura institucional
visando à inserção de atividades sustentáveis.

