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Aumento da contribuição pode acabar com o GEAPSAÚDE 
 

Os representantes indicados pelo Governo com assento no CONDEL, Conselho 
Deliberativo da GEAP em reunião realizada dia 13 de Novembro, aprovaram por três votos 
favoráveis e dois votos (trabalhadores) contrários o reajuste das contribuições dos servidores. 
Os assistidos estarão obrigados a contribuir a partir de janeiro de 2009, com valor de R$ 
115,19 por dependente para continuar a obter assistência à saúde pela GEAP. Não existem 
mais os valores percentuais de 8% referente à cobertura familiar. Com a aprovação dessa nova 
modalidade de contribuição os servidores que recebem os salários mais baixos serão os mais 
penalizados.   

Vale ressaltar que foram estes que sempre garantiram a sustentabilidade do plano. Este 
aumento acaba de vez com a tão propalada solidariedade, que sempre defendemos, 
beneficiando diretamente aqueles que recebem maiores salários. Nesse novo cenário 
dificilmente os servidores de baixa renda que são maioria absoluta, com certeza não terão 
condições financeira de manter o plano.  A decisão do Conselho é extemporânea, absurda, 
pois os representantes do governo sabem que os trabalhadores ativos e aposentados da base 
do Seguro e Seguridade Social não poderão pagar os novos valores estabelecidos. Esta 
decisão se não for revertida na Justiça, vai causar grande evasão dos trabalhadores, 
principalmente os aposentados e pensionistas e poderá ainda inviabilizar ou extinguir de vez o 
GEAP Saúde, conquista histórica da categoria. 

Considerando que o trabalhador contribui mensalmente para uma assistência que a 
cada dia se torna mais débil, uma rede de prestação de serviços que sofre uma queda brusca 
na rede de credenciados nas capitais e a inexistência quase total dos serviços em grande parte 
das cidades do interior. A FENASPS encaminhou esta questão para Assessoria Jurídica, no 
sentido encontrar mecanismos que possam barrar judicialmente os abusos que pretendem 
praticar contra os assistidos. 

Em março do ano passado, o governo não obteve sucesso quando propôs aumentar o 
valor per capita dos participantes com idade superior a 59 anos, foi necessária mobilização 
nacional da categoria e paralelamente impetrada ação judicial que atualmente protege esses 
assistidos, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

O governo não atingindo os objetivos resolveu retirar o direito à assistência a saúde da 
massa assalariada de assistidos, aprovando aumento e mudando a forma de contribuição dos 
servidores. É lamentável que novamente os Conselheiros (as) indicados para representar o 
Governo no CONDEL, conhecedores da realidade desses trabalhadores, pois a nova tabela 
remuneratória para a Seguridade Social é uma das piores no Serviço Público.  Esses 
Conselheiros não se intimidaram em votar o aumento. A FENASPS em várias audiências com 
o governo propôs o aumento do per capita patronal para R$ 100,00 no sentido de corrigir as 
diferenças de valores praticadas em outros Poderes da União, porém o governo se recusou. 
Mas justiça seja feita, todos que vivem encastelados ocupando os cargos de confiança um dia 
perderão a majestade e voltarão a viver como simples mortais. Tenham certeza que neste dia 
estaremos aqui para cobrar a conta. 

Orientamos todos os Sindicatos Estaduais a encaminharem o abaixo-assinado 
junto aos trabalhadores para ser encaminhado aos respectivos ministérios, é importante 
também orientar que os servidores enviem email aos Ministros e Departamentos de 
Recursos Humanos. Somente a mobilização poderá reverter esta decisão que poderá 
excluir milhares de trabalhadores da GEAP.  

 

Brasília-DF, 19 de novembro de 2008. 
A GEAP é nossa, vamos lutar por ela!!! 


