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Reforma administrativa vai privar brasileiros de direitos essenciais à vida 

Para explicarmos como a reforma administrativa pode prejudicar a população brasileira que depende dos 
serviços públicos gratuitos vamos ilustrar um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 2018. Uma mulher se 
acidentou em uma estação de metrô, dos Estados Unidos, e implorou para que não chamassem a ambulância. 
Embora gravemente ferida, o maior medo da mulher era a fatura que chegaria caso o serviço de resgate fosse 
acionado. Isso porque os Estados Unidos não oferecem serviço público de saúde, diferente do Brasil, que conta 
com o Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, a triste história da norte-americana poderá ser vivida por 
milhares de brasileiros e brasileiras, caso a reforma administrativa de Bolsonaro-Guedes seja aprovada. 
A PEC 32/2020, que traz a primeira fase da reforma administrativa, insere na orientação da administração 
pública o princípio da subsidiariedade. “Subsidiário é aquilo que não é principal. Ou seja, o principal é o setor 
privado e o subsidiário é a administração pública”. 
Em outras palavras, a alteração permitida com a reforma administrativa de Bolsonaro-Guedes empurra goela 
abaixo do povo brasileiro a privatização dos serviços públicos, que desenvolvem atividades garantidoras de 
direitos essenciais à vida. Pela proposta, se o mercado oferece um serviço, não é necessário que o Estado o 
promova para a população. “Há escola privada? Sim. Então não precisa construir escola pública. Tem hospital 
privado? Sim. Então não precisa construir hospital público”, exemplifica o advogado Marcos Rogério. 
 

 
 

A questão deixa de ser analítica e se mostra expressa na íntegra do texto da PEC da reforma 
administrativa. Segundo o texto da proposta, “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, 
na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados, para a 
execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos 
humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira”. 
A ideia que impacta gravemente nos direitos sociais hoje garantidos não é uma invenção do governo 
reacionário de Bolsonaro. O neoliberalismo desenfreado já foi aposta de outros governos do mundo e do Brasil, 
como o de Fernando Henrique Cardoso. Em artigo publicado em 2005, no Jornal The Wall Street, o economista 
norte-americano Milton Friedman, que inspirou a gestão de FHC e sua equipe, disse: “O objetivo do Estado é a 
educação de suas crianças, não a construção de edifícios ou o funcionamento de escolas. Esses são meios e 
não fins. O objetivo do Estado seria melhor atendido por um mercado educacional competitivo do que por um 
monopólio governamental. Os fornecedores de serviços educacionais competiriam para atrair estudantes. Os 
pais, habilitados por uma espécie de “cupom”, teriam uma ampla gama para escolher. Como em outras 
indústrias, tal mercado livre competitivo levaria a melhorias na qualidade e reduções nos custos”. 



O “cupom” a que Friedman se refere seriam os vouchers defendidos pelos ultraliberais, entre eles o deputado 
Eduardo Bolsonaro, que já dedicou inclusive alguns discursos em plenário para defender a prática. A 
justificativa seria a baixa qualidade de serviços como a educação pública. O argumento se mostra no mínimo 
falho quando apresentados os dados do QS World University Ranking 2020, da consultoria britânica 
Quacquarelli Symonds (QS). Segundo a pesquisa, 14 universidades federais brasileiras compõem o rol das 1 mil 
melhores do mundo, mesmo com todo desinvestimento praticado desde o golpe de 2016. 
“Em meio a uma pandemia, com mais de 13 milhões de desempregados, pessoas passando fome, hospitais 
sem leito, o governo titubeou em atender a reivindicação de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. 
Inclusive já reduziu esse valor para R$ 300 e disse que não passa de dezembro desse ano. Imagine só como 
seriam os vouchers para saúde, educação, segurança, atendimento jurídico. Se hoje, com a garantia dos 
serviços públicos, vivemos um caos, sem eles estaríamos sem qualquer tipo de assistência”, alerta o presidente 
da CUT-DF, Rodrigo Rodrigues. 
A PEC da reforma administrativa está sendo discutida nas próximas semanas no Congresso Nacional. Lutar 
contra a reforma administrativa e por melhores serviços públicos para a população é tarefa de todos nós! 
#NãoàReformaAdministrativa 
#EuDefendooServiçoPúblico 
 

Em meio à pandemia, Geap reajusta mensalidades dos planos de saúde em até 45,58% 
A GEAP – Autogestão em Saúde, mais uma vez está sendo injusta com seus beneficiários, inclusive durante a 
crise sanitária que assola o país. A operadora não levou em consideração a dificuldade financeira na qual 
muitos estão atravessando e reajustou seus planos GEAP Saúde Vida, GEAP Referência Vida e os Planos 
Estaduais: DF, SC, PE, AM, MG, MS, PR, PA, GO e RJ. E o que mais assusta é o valor dos reajustes que variam 
de 5,50% a 45,58%. 
Com um discurso fajuto, a GEAP explica que o percentual aplicado tem como base estudos atuariais, visando 
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, a solvência e a liquidez das operações e da própria fundação” e 
lembra que, por decisão da Agência Nacional de Saúde (ANS), houve suspensão dos reajustes de setembro a 
dezembro de 2020. 
De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o percentual máximo de reajuste que poderá 
ser aplicado nas mensalidades dos planos de saúde individuais ou familiares com aniversário no período de 
maio de 2019 a abril de 2020, é de 7,35%. No entanto, a GEAP extrapolou no valor da correção.  
 

Planos de saúde do SINDSEP-MG 
O percentual aplicado pela GEAP viola os princípios constitucionais, bem como, inviabiliza a manutenção dos 
beneficiários do plano de saúde. Os últimos reajustes aplicados nas mensalidades dos beneficiários vinculados aos 
planos de saúde de autogestão como GEAP, Capesaúde, Assefaz, entre outros, aliados ao congelamento dos salários 
e à baixa contrapartida paga pelo governo fizeram com que muitos servidores ficassem sem plano de saúde. Não 
bastasse, tendo em vista a faixa etária de nossa categoria a maioria dos planos individuais são muito caros ou não 
aceitam beneficiários com idade acima de 59 anos. 
Diante dessa realidade, a Diretoria Colegiada do SINDSEP-MG, se propôs a encontrar uma solução para garantir o 
direito destes servidores assegurado tanto nos Acordos Coletivos de Trabalho (para os trabalhadores de empresas 
públicas) quanto no Regime Jurídico Único.  A mobilização do SINDSEP-MG se deu de duas formas: a luta pelo 
aumento da per capita e a procura por planos alternativos que oferecessem qualidade e preço permitindo assim 
retorno desses beneficiários ao direito à saúde suplementar.  
Para não perder o objetivo e o verdadeiro papel do Sindicato, a diretoria resolveu contratar uma Administradora para 
fazer a gestão dos planos de saúde diretamente para nossos (as) filiados (as).  E a Nacional Saúde conseguiu 
negociar a melhor tabela com duas das melhores operadoras do estado: Unimed-BH e Premium Saúde.   
O Plano Unimed-BH está disponível, inicialmente, para Belo Horizonte e Região Metropolitana (RMBH). A intenção da 
diretoria do SINDSEP-MG é estender, em breve, essa parceria para as demais Unimeds que atuam em outras regiões 
de Minas Gerais. Já a Premium Saúde estará disponível para as demais localidades do estado. 
A adesão aos planos já está disponível para todos os (as) filiados (as) do SINDSEP-MG. Basta que os (as) filiados 
(as) entrem em contato com o Núcleo Regional mais próximo e façam a simulação. Para o (a) servidor (a) que não é 
filiado (a), mas tem interesse em aderir ao plano, basta se filiar. 
 
Carência 
Para aqueles que já tem plano de saúde, mas quer aderir a um dos planos oferecidos pelo SINDSEP-MG, basta 
solicitar de seu plano uma carta de aproveitamento de carência. Nesse caso, será feita uma avaliação de quais 
procedimentos terão carência ou não. Já aqueles que não têm plano de saúde e quiserem aderir aos planos o 
SINDSEP-MG, existem algumas regras, regidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que precisam ser 
seguidas. 

 



Pandemia leva 62% das mulheres a adiarem cuidados contra o câncer de mama 
Pesquisa elaborada pelo Ibope Inteligência mostrou que 62% das mulheres esperam pelo fim da pandemia 
para retomar consultas medicas e exames de rotina necessários para a detecção do câncer de mama. 
Esse percentual é ainda mais alto entre as pacientes com mais de 60 anos, grupo que corre maior risco a 
Covid-19. Cerca de 73% das entrevistadas disseram que deixaram de frequentar o médico ginecologista ou 
mastologista desde o início da pandemia. 
O Ibope entrevistou 1,4 mil mulheres com idades a partir dos 20 anos residentes do Distrito Federal, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre e Recife para entender como elas estão cuidando da saúde durante a 
quarentena. 
O levantamento mostrou também que mulheres com menos de 40 anos são as mais desassistidas em 
informações sobre prevenção e exames de rotina. O desconhecimento contribui para que elas recebam o 
diagnóstico mais tarde e sofram com tumores mais agressivos. 
O câncer de mama não tem uma única causa. Fatores como idade, questões hormonais, história reprodutiva, 
aspectos comportamentais e ambientais estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença. 
 

 
 


