
Por uma GEAP Forte e Solidária!  
Com Controle Social!

 Esse é o nome da chapa que tem compromis-
sos com os titulares do plano GEAP – Saúde, que nos 
últimos doze meses estão sendo majorados nos seus 
contra cheques em mais de sessenta por cento no au-
mento das contribuições referentes aos planos de saúde 
da GEAP.
 Não foi a toa que os componentes da Chapa 
2 escolheram o nome GEAP Forte e Solidária – é 
assim que nós queremos a GEAP, uma Fundação que 
completa mais de setenta anos de existência, sofre todo 
tipo de perseguição mercadológica, sofre ingerência 
administrativa por parte do governo, sofre intervenção 
todo ano da Agência reguladora e no entanto graças a 
persistência e luta da FENASPS e Sindicatos Estaduais a 
GEAP está sobrevivendo a todos esses ataques.
 Por outro lado, o atual Conselho Nacional de 
Administração da GEAP que quer manter-se no conse-
lho, entre os meses de fevereiro de 2016 e fevereiro de 
2017, aprovaram um reajuste próximo aos sessenta por 
cento nas contribuições para todos os planos de saúde 
a qual a GEAP administra, obrigando a grande maioria 
dos assistidos e os próprios empregados da GEAP a sa-
írem por não terem mais condições de efetuar elevadas 
contribuições. Isso sem considerar que trinta por cento 
desse público para mais ou para menos, estão em tra-
tamento continuado, o que tem obrigado a categoria se 
afundar nos empréstimos para manter a GEAP, a depen-
der da gravidade do tratamento.
 Portanto é compromisso da CHAPA 2W manter 
forte pressão junto ao Ministério do Planejamento, au-
mentar o per capta patronal. Buscar negociações junto a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar e Ministério do 
Planejamento a isenção da reserva técnica – que um va-
lor que a operadora é obrigada depositar em uma conta 
para caso de insolvência ou falência do plano. 
 Retirar do Conselho Nacional de Administração 
da GEAP, Entidades que dizem representar os direitos 
dos Assistidos e ao mesmo tempo faz  campanha uti-
lizando email institucionais para promover na categoria 
mais jovem do serviço público, operadoras privadas de 
saúde, e ainda quer se manter no Conselho de Adminis-
tração e Fiscal, isso é lamentavel.
 É preciso urgentemente que o governo aumen-
te sua contra partida, pois de outra forma a GEAP não 
vai sobreviver a mais uma enorme evasão, consideran-
do o novo aumento previsto para fevereiro de 2017, já 
aprovado pelo Conselho Nacional. 
 Melhoria da rede de prestadores de serviços, na 
capital e interior do Estado, exigindo a descentralização 
das autorizações para as gerencias Regionais, no sentido 
de agilizar a autorização dos procedimentos, evitando 
insatisfação dos assistidos, acabando com isso o cons-
trangimento de muitos assistidos na hora da realização 
de exames.
 Ampliação dos procedimentos odontológicos, 
buscando a realização de implantes, visto que os Assis-
tidos nos procedimentos dentários pagam quase a tota-
lidade do custo, excetos no caso de prevenção que o 
procedimento é gratuito.
 E imprescindível o retorno do Controle So-
cial em todos os Estados da Federação através dos 
conselhos regionais, pois esse sempre tiveram um 

No dia 15 de março compareça às urnas, pois o futuro 
da GEAP depende do seu voto!

Chapa 2 Chapa 2

Eleições para os conselhos da GEAP/Saúde
Vote CHAPA 2 para CONAD e CONFIS!
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papel destacado no intercambio entre os anseios 
dos assistidos e a contribuição na eficácia da Gestão.
 Viabilizando assim o  retorno dos Encon-
tros Regionais de Conselheiros Estaduais da GEAP.

 Por uma Geap Forte e Solidária a 
FENASPS e SINDICATOS da sua 
base pede seu voto: Vote Chapa 2

ORIENTAÇÃO COMO VOTAR NAS 
ELEIÇÕES DA GEAP NO DIA 15 DE MARÇO

Quem ainda não é cadastrado no site da GEAP 
deve se cadastrar para poder votar.

Confira o passo a passo:

· Acesse o site www.geap.com.br
· Clique na opção Quero me Cadastrar (no canto 
superior à direita)
· Selecione Beneficiário
· Cadastre seu e-mail, CPF e crie uma senha (ela 
deve ter entre 8 e 14 dígitos)
· Confirme sua senha
· Confira seu e-mail, uma confirmação de cadastro 
será enviada para ele
· Pronto! Você está apto a votar na CHAPA 2 QUE 
VAI DEFENDER OS ASSISTIDOS CONTRA OS 
REAJUSTES ABUSIVOS E ATAQUES DOS ATU-
AIS DIRIGENTES.

Orientamos aos Companheiros(as) a votar em candidatos(as) 
verdeiramente comprometidos com os interesses dos assisti-
dos. Somente com garantia de ter nossos representantes no 
CONAD e CONFIS e com a nossa luta, conseguiremos manter 

a estabilidade da Fundação.

CHAPA 2


