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Reforma administrativa vai atingir atuais servidores 

Apesar de o presidente da Câmara dos Deputados afirmar que a reforma administrativa não vai 
atingir os direitos dos atuais servidores públicos isso não é verdade! A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 32/2020 põe fim ao Regime Jurídico Único (RJU) e cria novas carreiras e formas 
de acesso ao serviço público – deixando os atuais servidores em “carreiras em extinção”, ou seja, 
com salários e benefícios congelados.  
O texto também torna mais fácil a demissão dos atuais servidores, já que permite que a chamadas 
“avaliações de desempenho”, que hoje só podem ser regulamentadas por lei complementar, sejam 
regulamentadas por lei ordinária. Além disso, a PEC permite ao governo lotear entre apadrinhados 
muitos cargos de chefia que hoje só podem ser ocupados por servidores concursados.  
 
Intenção é acelerar a tramitação na Câmara 
Quando Lira afirma que a reforma não vai atingir os atuais servidores, a intenção é desmobilizar a 
categoria e assim acelerar a tramitação da reforma administrativa na Câmara, com a instalação da 
Comissão Especial, que é composta por 34 membros titulares e igual número de suplentes. De Minas 
Gerais, fazem parte da Comissão Especial os deputados Euclydes Petersen (PSC), Lincoln Portela 
(PP), Rogério Correia (PT) e Tiago Mitraud (Novo). O colegiado tem como presidente o deputado 
Fernando Monteiro (PP-PE), e como relator, o deputado Arthur Maia (DEM-BA), que também foi 
relator da reforma da Previdência, aprovada em 2019 e que acabou com o sinhô da aposentadoria de 
milhares de brasileiros. 
O prazo para o relator proferir seu parecer será de até 40 sessões da Casa, contadas a partir da 
instalação (09/06).  O prazo para apresentação de emendas será de 10 sessões, contadas a partir de 
10/06. Cada emenda terá de ser assinada por 171 deputados. 
Após ser analisado pela comissão especial, o texto ainda será votado em dois turnos no Plenário e, 
para ser aprovado, precisará do apoio, em cada um deles, de pelo menos 308 votos dos 513 
deputados. O colegiado voltará a se reunir na próxima 4ª feira (16/06), às 14h30, para a 
apresentação do plano de trabalho, deliberação de requerimentos e eleição dos vice-presidentes. 
 
Em defesa dos serviços públicos 
A luta contra a reforma administrativa não é apenas para preservar os direitos e conquistas do 
servidores, mas principalmente para manter a garantia de mais e melhores serviços públicos para a 
população brasileira. Se esta reforma for aprovada, os brasileiros, principais usuários dos serviços 
públicos, serão os mais prejudicados. Com o desmonte do Estado e sem a garantia de um serviço 
público de qualidade, a reforma administrativa abre espaço para que o governo repasse para a 
iniciativa privada serviços que hoje são garantias públicas, como educação, saúde, segurança, entre 
outros. 
Para evitar esse desastre, o SINDSEP-MG reafirma a sua luta contra a reforma administrativa e 
convoca os servidores de sua base a manterem a unidade contra a aprovação da PEC 32. Já estão 
previstas novas mobilizações nos dias 18, 19 e 23 de junho.  No próximo dia 18/06, a CUT e demais 
centrais sindicais farão as mobilizações nos locais de trabalho para dialogar com trabalhadores sobre 
a realidade do país. E, no dia 19/06, os movimentos sociais voltam às ruas pelo ‘#ForaBolsonaro’. 
 



Cancela a Reforma realiza live sobre “Relações de trabalho no setor público: concursos, 
estabilidade e cargos comissionados” 

Nesta sexta-feira, 11/06, às 18h, a Campanha #CancelaAReforma realiza uma live para debater o 
tema “Relações de trabalho no setor público: concursos, estabilidade e cargos comissionados”. A 
atividade tem como convidada Graça Druck, professora da UFBA e pesquisadora do CRH, e mediação 
de Pedro Armengol, secretário de Finanças da Condsef, e Cicera Batista, vice-presidenta da 
Confetam. A transmissão ao vivo acontece no Facebook do SINDSEP-MG, acesse:  
https://www.facebook.com/SindsepMG. 
 

GEAP rompe acordo e quer cobrar dos servidores R$ 250 milhões de plano de saúde 
Desde que indicados do governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL) assumiram a diretoria- executiva da 
Fundação de Assistência ao Servidor Público (GEAP Saúde) e a presidência do Conselho de 
Administração (CONAD), eles vêm tomando decisões extremamente prejudiciais aos trabalhadores e 
trabalhadoras que pagam seus planos de saúde, administrados pela GEAP. 
O general de divisão do Exército Brasileiro, Ricardo Marques Figueiredo, diretor-executivo, e Thiago 
Meirelles Fernandes Pereira, presidente do Conselho, subchefe de Articulação e Monitoramento da 
Casa Civil, decidiram romper um acordo que já estava selado na Justiça Federal. O acordo 
homologado em 2018, que agora querem anular, foi feito com 28 sindicatos de servidores previa que 
os valores do plano de saúde para 2019, seriam reajustados entre 16 e 18%. A direção da GEAP, à 
época, queria reajustes entre 24% e 37%. 
Depois de quase três anos do acordo firmado, os dirigentes, indicados pelo governo, querem cobrar 
dos servidores essa diferença alegando que a GEAP teve prejuízo financeiro. Só que a empresa em 
2020 já absorveu esse suposto prejuízo. Caso a decisão seja imposta, a arrecadação deve ser de R$ 
250 milhões a mais, prejudicando milhares de servidores. 
Além da cobrança indevida, os dirigentes do GEAP vêm mentindo aos servidores por meio de cartas, 
em que dizem que a cobrança foi autorizada pelo Conselho, formado por três pessoas indicadas pelo 
governo federal e três eleitas pelos trabalhadores. Ocorre que em virtude da pandemia, a posse dos 
novos conselheiros, eleitos, foi adiada por quase um ano. A nova direção só tomou posse no final de 
abril deste ano. Portanto, a resolução não foi aprovada. 
“O comunicado da GEAP foi enviado aos beneficiários à revelia do Conselho de Administração, 
instância máxima de deliberação da operadora”, diz o SINSSP. 
O Presidente do Conselho de Administração, tomou a decisão de publicar a Resolução Ad 
Referendum 492/2021, rompendo os acordos, sem consultar os demais conselheiros,  o que é 
irregular pelo estatuto da GEAP. 
Desde que assumiu o cargo, Thiago Meirelles, publicou 21 resoluções Ad Referendum, mas essas 
medidas só podem ser tomadas em casos de extrema urgência, o que não é o caso do reajuste dos 
valores do plano de saúde dos servidores.  
Diante de tal situação e de total desrespeito aos assistidos, associações e entidades sindicais que 
firmaram o acordo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT 
(CNTSS), enviou um ofício solicitando em caráter de urgência uma reunião com o Diretor Presidente 
da GEAP para tratar do assunto.  
O SINDSEP-MG, um dos sindicatos com acordos anulados em virtude da resolução Condel 492/2021, 
conclama a todos os servidores beneficiários da GEAP a se mobilizarem bem como todas as 
entidades sindicais envolvidas a unirem forças pela derrubada da Resolução ad Referendum 
492/2020. 
 

Nota de Repúdio: Não tire a máscara, tire Bolsonaro! 
A Diretoria do SINDSEP-MG repudia mais uma declaração irresponsável do presidente Bolsonaro que 
continua firme em sua política genocida e de negação da doença e desqualificação das medidas de 
controle da epidemia, que já matou mais de 480 mil brasileiros. 
Contrariando as recomendações das autoridades sanitárias, Bolsonaro anunciou que deu ordem para 
que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, suspenda a obrigatoriedade do uso de máscaras por 
quem já tiver sido vacinado ou contaminado. 

https://www.facebook.com/SindsepMG


A decisão de Bolsonaro contraria recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Primeiramente, “ignora” que pessoas que já foram infectadas pela covid-19 podem ser reinfectadas. 
Já sobre as vacinadas, “esquece” que os imunizantes não impedem a transmissão do vírus. Além 
disso, o Brasil vacinou pouco sua população, sendo pouco mais de 10% os vacinados com duas 
doses. Ou seja, ainda é grande a vulnerabilidade dos brasileiros ao coronavírus. 
O Brasil é o segundo país com o maior número de mortos por covid-19 no mundo. Mesmo assim, a 
postura de Bolsonaro foi, desde o início do surto, de ignorar a ciência, promover aglomerações, 
tentar impedir medidas de isolamento social e de proteção pessoal, sabotar a aquisição de 
vacinas e esconder mentirosamente a gravidade da covid-19. 
Não bastasse, Bolsonaro insistiu também em questionar o número oficial de mortes por Covid-19 no 
Brasil com base em um levantamento que foi desmentido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e 
a defender a cloroquina como tratamento para a doença, o que não tem comprovação científica. 
O uso da máscara salva vidas e boicotar isso é trabalhar pela morte do nosso povo!  
Fora Bolsonaro! 
 

 
 
 
 
 
  
 


