
Ano XVIII  Nº 3907 
15 de Janeiro de 2020 

Quarta-feira  

Sindsep/MA realiza treinamento 
jurídico para funcionários das 

regionais 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais realiza de hoje, 
15, até 17 de janeiro, um treina-
mento voltado para a melhoria e 
universalização do atendimento 
jurídico da entidade. 

A atividade é voltada para 
todos os funcionários das regio-
nais, que diariamente trabalham 
com o repasse de informações 
aos filiados sobre andamento dos 
processos. 

Durante esses três dias se-
rão ministradas palestras aos par-
ticipantes para unificar o conteú-
do e a forma de atendimento aos 
filiados que buscam informações 
jurídicas. 

As palestras serão ministra-
das pelos funcionários do setor 
jurídico de São Luís, e pelo advo-
gado Paulo Linhares. 

Essa é mais uma medida da 
Direção no intuito de atender os 
anseios da base.  

Geap vai reajustar plano de saúde dos servidores 
federais em 12,54% 

 

A Geap Autogestão em 
Saúde — que oferece a maior 
rede de assistência aos servido-
res públicos federais — vai apli-
car um reajuste de 12,54% a 
seus planos de saúde, a partir de 
fevereiro. A operadora publicou 
em seu site que o aumento está 
de acordo com a legislação vi-
gente, exigida pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS). A correção vai afetar os 
planos Geap Referência, Geap 
Essencial, Geap Clássico, Geap 
Família Saúde I e II. 

Segundo a operadora, o 
percentual é fruto de estudo 
atuarial, que contempla as des-
pesas apuradas em 2019 e as 
projeções para o próximo perío-
do. A análise também levou em 
consideração fatores como: o 
aumento das despesas médico-
hospitalares em decorrência da 
inflação médica, que tem sido 
maior do que a indicada pelo 
IPCA (índice oficial da inflação 

do país); a ampliação do rol mí-
nimo de procedimentos obriga-
tórios estabelecidos pela ANS; 
e a frequência de utilização das 
coberturas. 

Sérgio Ronaldo da Silva, 
secretário-geral da Confedera-
ção dos Trabalhadores no Ser-
viço Público Federal (Condsef), 
disse que não houve diálogo da 
Geap com a categoria sobre o 
reajuste: 

“Não tivemos negociação, 
isso (o reajuste) não foi discuti-
do com a representação. Os ser-
vidores estão com o salário 
congelado há praticamente três 
anos e, com esse aumento, fica 
insustentável para um funcioná-
rio arcar com essa despesa para 
si próprio mais seus dependen-
tes. Esse é um dos temas que 
vamos debater na volta do Con-
gresso (que está em recesso). 
Queremos que o governo colo-
que em lei o subsídio de 50% 
do plano de saúde”. 

Mais transparência 
Especialista em Direito da 

Saúde, o advogado Rafael Robba 
contou que a ANS aprovou para 
os planos familiares individuais o 
reajuste de 7,35%. Por isso, ele 
entende que o aumento superior 
da Geap precisa ser esclarecido 
para os beneficiários, já que se 
trata de um plano de autogestão. 

“A ANS estipula o percen-
tual máximo em relação aos pla-
nos coletivos e de autogestão, 
mas não tem um controle sobre 
isso. Então, não é um reajuste 
regulamentado. Os beneficiários 
precisam participar dessa nego-
ciação e precisam ter acesso aos 
números que justificam esse au-
mento. Se está dizendo que tem 
estudo atuarial, é preciso tornar 
público esse número. Se não, o 
Judiciário entende que isso é 
abusivo”, explicou Robba. 

Questionada, a Geap ainda 
não se manifestou. 

Fonte: www.condsef.org.br 
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Em um casamento duradouro 
 

No casamento, as peque-
nas coisas são as grandes coi-
sas. É jamais ser muito velho 
para dar-se as mãos, diz ele. É 
lembrar de dizer "te amo", pelo 
menos uma vez ao dia. É nunca 
ir dormir zangado. É ter valores 
e objetivos comuns. 

É estar unidos ao enfren-
tar o mundo. É formar um cír-
culo de amor como uma toda 
família. É proferir elogios e ter 
capacidade para perdoar e es-
quecer. É proporcionar uma 
atmosfera onde cada qual possa 
crescer na busca recíproca do 
bem e do belo. É não só casar-
se com a pessoa certa, mas ser 
o companheiro perfeito. 

E para ser o companheiro 
perfeito é preciso ter bom hu-
mor e otimismo. Ser natural e 
saber agir com tato. É saber 
escutar com atenção, sem inter-
romper a cada instante. É mos-
trar admiração e confiança, in-

teressando-se pelos problemas e 
atividades do outro. 

Perguntar o que o atormen-
ta, o que o deixa feliz, por que 
está aborrecido. É ser discreto, 
sabendo o momento de deixar o 
companheiro a sós para que colo-
que em ordem seus pensamentos. 
É distribuir carinho e compreen-
são, combinando amor e poesia, 
sem esquecer galanteios e corte-
sia. 

É ter sabedoria para repetir 
os momentos do namoro. Aque-
les momentos mágicos em que a 
orquestra do mundo parecia tocar 
somente para os dois. É ser o 
apoio diante dos demais. 

É ter cuidado no linguajar, 
é ser firme, leal. É ter atenção 
além do trivial e conseguir des-
cobrir quando um se tiver esme-
rado na apresentação para o ou-
tro. Um novo corte de cabelo, 
uma vestimenta diferente, deta-
lhes pequenos mas importantes. 

É saber dar atenção para 
a família do outro, pois, ao se 
unir o casal, as duas famílias 
formam uma unidade. É culti-
var o desejo constante de supe-
ração. É responder dignamente 
e de forma justa por todos os 
atos. É ser grato por tudo o que 
um significa na vida do outro. 

O amor real, por manter 
as suas raízes no equilíbrio, vai 
se firmando dia a dia, através 
da convivência estreita. O 
amor, nascido de uma vivência 
progressiva e madura, não ten-
de a acabar, mas amplia-se, 
uma vez que os envolvidos 
passam a conhecer vícios e vir-
tudes, manias e costumes um 
do outro. 

O equilíbrio do amor pro-
move a prática da justiça e da 
bondade, da cooperação e do 
senso de dever, da afetividade 
e advertência amadurecida. 

Fonte: mundodasmensagens.com 

Aprendi 
 

Por Clarice Lispector 
 

Compreendi que viver é 
ser livre. Que ter amigos é 
necessário. Que lutar é manter
-se vivo. Que para ser feliz 
basta querer. 

Aprendi que o tempo 
cura. Que mágoa passa. Que 
decepção não mata. Que hoje 
é reflexo de ontem. Compre-
endi que podemos chorar sem 
derramar lágrimas. Que um 
verdadeiro amigo permanece. 
Que dor fortalece. Que vencer 
engrandece. 

Aprendi que sonhar não é 
fantasiar. Que para sorrir tem 
que se fazer alguém sorrir. Que 
a beleza não está no que vemos, 
e sim no que sentimos. Que o 
valor está na força da conquis-
ta. 

Compreendi que as pala-
vras têm força. Que fazer é me-
lhor que falar. Que o olhar não 
mente. Que viver é aprender 
com os erros. Aprendi que tudo 
depende da vontade. Que o me-
lhor é ser nós mesmos. Que o 

segredo da vida é viver! 
E uma das coisas que 

aprendi é que se deve viver 
apesar de. Apesar de, se deve 
comer. Apesar de, se deve 
amar. Apesar de, se deve 
morrer. Inclusive muitas ve-
zes é o próprio apesar de que 
nos empurra para a frente. Foi 
o apesar de que me deu uma 
angústia que insatisfeita foi 
criadora de minha própria vi-
da. 

Fonte: mundodasmensagens.com 
 


