ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
No período de janeiro a junho de 2017 foram desenvolvidas ações voltadas à
Qualidade de Vida dos Servidores. Seus 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.
Pelo exposto, como estratégias para alcançar tais objetivos durante o período, foram
promovidas diversas ações pelo Programa Qualidade de Vida - PQV, aprovadas pela Portaria
nº 488, de 17 de outubro de 2013.
RESULTADOS


Ações previstas: 12 ações do Programa de Qualidade de Vida.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Doação de sangue;
Carnaval – Roda de Samba;
Dia da Saúde e da nutrição;
Oficina de Saúde Emocional;
Abril Verde pela saúde e segurança no trabalho:
 Oficina de Saúde Emocional II;
 Mini Oficina de Ergonomia;
 Sessões de Acupuntura;
 Oficina de Assédio Moral.
Sarau dos Estados;
Vacinação;
Feira de Trocas;
Homenagem aos Servidores Aposentados.

A vacinação prevista para o mês de maio e as Mini Oficinas de Ergonomia previstas para o
mês de abril não foram realizadas por motivos alheios ao Programa Qualidade de Vida.


Ações realizadas: 83,33% das ações previstas neste período (10 ações).

Segue o relato resumido das percepções da equipe a respeito da execução das ações da
Agenda de Janeiro a Junho de 2017 do Programa de Qualidade de Vida:
Foi realizada dentro da ação do Dia da Saúde e da Nutrição, no mês de março, uma
Feira de Orgânicos, que devido ao sucesso virou uma ação permanente que acontece a cada
duas semanas.

Fevereiro 2017:
Campanha de doação de sangue: foi realizada em 10 de fevereiro a 1° doação de sangue
deste ano ao Banco de Sangue do Hemocentro pelos doadores voluntários do FNDE. A ação
foi divulgada por e-mail. Inscreveram-se para a campanha 48 pessoas, sendo que 24 pessoas
compareceram para a doação no Hemocentro e, dentre essas, 20 puderam doar.
Meta esperada: 15 doadores.
Meta alcançada: 20 doadores (133,33%).
Carnaval – Roda de Samba: foi realizada em 24 de fevereiro uma Roda de Samba em
homenagem à música e cultura brasileira.
Meta esperada: 10 talentos da casa participando.
Meta alcançada: 7 talentos da casa (70%). Cabe ressaltar que além dos 7 talentos do FNDE
participaram 3 talentos externos, nesse caso sumariam 10 talentos totais chegando ao 100% da
meta estabelecida.
Março 2017:
Dia da Saúde e da Nutrição: no dia 31 de março o FNDE, por meio do Programa Qualidade
de Vida, comemorou o 62 aniversário do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
e o Dia Nacional da Nutrição e Saúde, ambos celebrados nessa data. O dia da saúde de da
nutrição contou com Feira de Orgânicos e Espaço Saúde.
Meta
esperada:
100
participantes
Meta alcançada: 293 participantes (293 %).

no

total

de

todas

as

atividades.

Oficina de Saúde Emocional: no dia 16 de março o FNDE, por meio do Programa Qualidade
de Vida - PQV realizou-se a primeira Oficina de Saúde Emocional com o intuito de reforçar a
autoestima individual dos trabalhadores; contribuir para a diminuição do nível de estresse
sofrido pelos trabalhadores e proporcionar ferramentas para aumentar a qualidade de vida dos
trabalhadores.
Meta esperada: 15 participantes.
Meta alcançada: 64 (426’66%).
Abril 2017:
Abril Verde: o FNDE, por meio do PQV, aderiu à campanha internacional do abril verde o
mês da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, passando a ser o abril
verde que pretende conscientizar, a Estado e população, para a prevenção de acidentes e
doenças do trabalho. As ações realizadas durante o mês foram: Oficina de Saúde Emocional II
e Sessões de Acupuntura.
Meta esperada: 150 participantes.
Meta alcançada: 87 (58%).
Sarau dos Estados: no dia 27 de abril o Programa Qualidade de Vida, prestou homenagem à
cultura brasileira por meio do “Sarau dos Estados” com o objetivo de estimular a produção
artística, incentivar a participação ativa dos colaboradores nas ações do PQV, a integração
entre a força de trabalho e estimular o intercâmbio cultural e de conhecimentos.
Meta esperada: 40 pessoas.
Meta atingida: 111 pessoas (277,5%)

Junho 2017:
Feira de Trocas: no dia 8 de junho o FNDE, por meio do PQV, realizou uma Feira de Trocas
com o objetivo de despertar a consciência sobre a necessidade de reciclagem e reutilização
dos materiais e de promover a reflexão sobre os hábitos de consumismo exagerados que
permeiam a sociedade atual.
Meta esperada: 20 pessoas.
Meta alcançada: 32 pessoas (160%).
Homenagem aos Servidores Aposentados: no dia 23 de junho o FNDE, por meio do PQV,
prestou reconhecimento aos servidores aposentados.
Meta esperada: 80 pessoas.
Meta alcançada: 57 pessoas (71,25%).
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Consideramos alcançadas o 83% das metas do cronograma de implementação das
ações previstas para o período de janeiro a junho de 2017, considerando que as ações não
realizadas não foram executadas por falta de orçamento ou causas alheias ao Programa
Qualidade de Vida.
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; e a
Feira de Trocas que almejou alertar sobre a importância de preservar o meio ambiente,
apresentando formas de fazê-lo, tais como a reciclagem a reutilização de bens materiais assim
como oportunizar uma reflexão sobre os hábitos de consumo individuais.

