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Terça-feira  

Fonasefe propõe reunião com governo para nego-
ciar plano de saúde 

 
Foi protocolado no último dia 

25, através do Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), uma solicita-
ção de reunião com o Ministério da 
Economia, que terá como pauta a 
tentativa de negociação de uma pro-
posta de contrapartida do governo 
no custeio da saúde suplementar 
dos servidores públicos. 

A proposta da entidade é 
baseada nos moldes do que deter-
mina a Agência Nacional de Saúde 
(ANS) que define valores de con-

trapartida por faixa etária. 
Além da adequação na tabe-

la, as entidades querem a equipara-
ção da contrapartida paga hoje por 
servidores e governo. Em média, o 
servidor arca hoje com 80% do 
valor do plano. Em alguns casos, o 
governo chega a custear apenas 
10% do valor da mensalidade.  

Atualmente, inúmeros servi-
dores desistiram de ficar nos pla-
nos de autogestão, como Geap e 
Capsaúde, que assistem a maioria, 
gerando uma crise que tem se agra-

vado nos últimos anos.  
Esse ponto é pautas prioritá-

ria da Campanha Salarial dos ser-
vidores federais. A categoria deve-
rá enfrentar obstáculos difíceis no 
processo. Um deles é a Emenda 
Constitucional (EC) 95/16, que 
congela investimentos públicos 
por 20 anos. Além disso, o próprio 
projeto de orçamento para 2020 
chegou ao Congresso Nacional 
sem previsão de reajuste para ser-
vidores, exceto militares.  

Com informações da Condsef. 

PAES 2020: Período para solicitação de isenção 
do pagamento terá início dia 06 de Maio 

 
A Universidade Estadual 

do Maranhão divulgou nesta sex-
ta, 26, o aviso de edital (n.º 
19/2019-GR/UEMA) referente 
aos procedimentos e as normas 
relativas à solicitação de isenção 
do pagamento referente ao valor 
da taxa de inscrição para os pro-
cessos seletivos de acesso aos 

Cursos de Graduação da Univer-
sidade Estadual do Maranhão – 
UEMA, em especial o Processo 
Seletivo de Acesso à Educação 
Superior – PAES. 

O edital referente à isenção 
será divulgado na próxima se-
gunda, 29.  

Fonte: www.paes.uema.br 

O Sindicato quer continuar a ajudá-lo. 
Não fique só, mantenha-se sócio. 

 

Pague sua contribuição sindical mensal no pró-
prio sindicato, através de transferência ou de-

pósito bancário para as contas do Sindsep/MA:  
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 O desejo do egoísta 
 

Autor desconhecido 
 
Numa pequena vila havia 

um homem muito devoto a 
Deus, mas também muito inve-
joso e egoísta. 

Ele tinha uma rixa parti-
cular com seu vizinho a ponto 
de o considerar seu inimigo. 

Um dia Deus apareceu 
em suas preces e lhe falou: -
Meu filho, apesar do teu egoís-

mo, resolvi atender às tuas pre-
ces. 

Atenderei ao teu pedido, 
mas com uma condição. Eu darei 
ao teu vizinho o dobro do que 
pedires para ti. 

O devoto pensou, pensou e 
pediu: -Senhor, arranca-me um 
olho. 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 

A lição do novo gerente 
 

Autor desconhecido 
 

Uma empresa, entendendo 
que estava no momento de mu-
dar o estilo de gestão, contratou 
um novo gerente geral. Este che-
gou determinado a agitar as ba-
ses e torná-la mais produtiva. 

No primeiro dia, acom-
panhado dos principais asses-
sores, saiu para uma inspeção 
em toda a empresa. 

No armazém todos esta-
vam trabalhando, mas um ra-
paz estava encostado na pare-
de, com as mãos no bolso. 

Achando uma boa oportunidade 
de demonstrar a sua filosofia de 
trabalho, o gerente perguntou ao 
rapaz: 
– Quanto é que você ganha por 
mês? 
– R$800, por quê? – respondeu o 
rapaz sem entender o que se tra-
tava. 

Sem responder, o novo ge-
rente tirou a quantia do bolso e 
deu ao rapaz, dizendo: 
– Aqui está o seu salário deste 
mês. Agora, desapareça e não 

volte aqui nunca mais! 
O rapaz, meio sem enten-

der, guardou o dinheiro e saiu, 
conforme as ordens recebidas. 
O gerente, então, enchendo o 
peito, e olhando, por cima, per-
guntou ao grupo de operários: 
– Algum de vocês sabe o que 
este rapaz fazia aqui? 
– Sim, senhor! – responderam 
atônitos os operários. E com-
pletaram: Ele veio entregar 
uma pizza. 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 


