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Quarta-feira  

UFMA Saudável iniciará atendimentos do 
semestre 2018.2 no dia 26 deste mês 

 

Entidades buscam acordo com Geap para 
redução de mensalidades 

Representantes da Condsef/
Fenadsef, Fenasps, CNTSS e Si-
nait se reuniram com represen-
tantes da Geap, plano de autoges-
tão que atende a maioria dos ser-
vidores federais e seus dependen-
tes. A reunião técnica aconteceu 
na semana passada e foi um des-
dobramento de uma mesa de ne-
gociação entre as entidades. Foi 
reafirmada a importância de que 
a União amplie a participação na 
contrapartida paga ao plano, o 
que auxiliaria na redução das 
mensalidades. Hoje, os servido-
res arcam com cerca de 80% do 
valor da mensalidade. A luta das 
entidades é para que haja, no mí-
nimo, a equiparação desses valo-
res. Entre as possibilidades, há 
ainda uma possibilidade de bus-
car um acórdão que ponha fim às 

ações coletivas. Hoje são cerca 
de 40 ações em curso.  

A Geap demonstrou inte-
resse em discutir uma proposta. 
Disse que se houver acordo na 
suspensão de ações é possível 
construir uma proposta de plano 
com valores abaixo do mercado. 
No entanto, a Geap pontuou as 
dificuldades de custeio dos pla-
nos já que existem várias realida-
des de custo no País. Há ainda 
impacto do câmbio nos custos 
dos serviços prestados.  

A Condsef/Fenadsef pontu-
ou que se houver uma redução 
significativa das mensalidades, 
como se vislumbra em curto pra-
zo, muitos voltariam para a Geap. 
Isso contribuiria para o ganho de 
escala da Geap e a redução do 
custeio, fala que foi ratificada 

pelos representantes da Geap. As 
entidades vão seguir atuando 
junto ao Congresso e também ao 
Ministério do Planejamento para 
buscar a ampliação da co-
participação do Estado, além de 
buscar o fim da imposição de 
depósito de reserva técnica por 
parte dos planos de autogestão.  

A Geap deve fazer um le-
vantamento dos impactos das 
mensalidades sem os reflexos 
das liminares e reservas técnicas. 
Além disso, vão mapear quais 
entidades possuem ações e limi-
nares com parcelas reduzidas. A 
Geap também responderá aos 
questionamentos feitos pelas en-
tidades na última reunião com a 
direção. Uma nova reunião deve 
acontecer ainda essa semana.   

Fonte: Condsef 

O Programa UFMA 
Saudável dará início aos 
atendimentos no semestre 2018.2 
no dia 26 deste mês. O mutirão 
ocorrerá no Núcleo de Esportes, 
das 9h às 12h e das 14h às 17h, e 
atenderá nas áreas de Educação 
Física, Fisioterapia, Psicologia, 
Nutrição e Medicina. Se você é 
servidor, agende sua consulta via 
os sistemas SIG. 

O Mutirão da Saúde faz 
parte da agenda de ações de 

qualidade de vida desenvolvida 
pela Vice-Reitoria da UFMA, em 
parceria com docentes de 
diversos departamentos, 
Departamento de Qualidade de 
Vida da Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos (PRH-DQV) e o 
programa institucional UFMA 
Sustentável. 

Para a realização de alguns 
atendimentos, será necessário que 
o servidor leve roupas de 
ginástica como top, short e blusa. 
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O Velho Carpinteiro 
 

Autor desconhecido 
 
Um velho carpinteiro 

estava para se aposentar. Ele 
contou a seu chefe os seus 
planos de largar o serviço de 
carpintaria e de construção de 
casas e viver uma vida mais 
calma com sua família. 

Claro que ele sentiria 
falta do pagamento mensal, 
mas ele necessitava da apo-
sentadoria. O dono da empresa 
sentiu em saber que perderia 
um de seus melhores empre-
gados e pediu a ele que cons-
truísse uma ultima casa como 
um favor especial. 

O carpinteiro consentiu, 
mas com o tempo era fácil ver 
que seus pensamentos e seu cora-
ção não estavam no trabalho. Ele 
não se empenhou no serviço e se 
utilizou de mão de obra e maté-
rias primas de qualidade inferior. 
Foi uma maneira lamentável de 
encerrar sua carreira. 

Quando o carpinteiro ter-
minou seu trabalho, o constru-
tor veio inspecionar a casa e 
entregou a chave da porta ao 
carpinteiro. “Esta é a sua casa”, 
ele disse, “meu presente a vo-
cê.” 

Que choque! Que vergo-
nha! Se ele soubesse que estava 
construindo sua própria casa, 
teria feito completamente dife-
rente, não teria sido tão relaxa-
do. Agora ele teria de morar 
numa casa feita de qualquer 
maneira. 

Assim, acontece conosco. 
Nós construímos nossas 

vidas de maneira distraída, rea-
gindo mais que agindo, desejan-
do colocar menos do que o me-
lhor. Nos assuntos importantes 
nós não empenhamos nosso me-
lhor esforço. Então, em choque, 
nós olhamos para a situação que 
criamos e vemos que estamos 

morando na casa que construí-
mos. 

Se soubéssemos disso, 
teríamos feito diferente. Pense 
em você como o carpinteiro. 
Pense sobre sua casa. Cada 
dia você martela um prego 
novo, coloca uma armação ou 
levanta uma parede. Construa 
sabiamente. É a única vida 
que você construirá. 

Mesmo que você tenha 
somente mais um dia de vida, 
este dia merece ser vivido gra-
ciosamente e com dignidade. 
A placa na parede está escrito: 

“A vida é um projeto de 
faça você mesmo.” 

Sua vida de hoje é o re-
sultado de suas atitudes e es-
colhas feitas no passado. Sua 
vida de amanhã será o resulta-
do de suas atitudes e escolhas 
que fizer hoje. 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 


