
Vote CHAPA 3 - o seu representante na GEAP

ELEIÇÕES 17, 18 e 19 de março 2014

> Exigir rede credenciada, fazendo com que hospitais, 
clínicas, laboratórios, serviços e médicos queiram se 
credenciar, inclusive no interior;

> garantir o pronto atendimento nas urgências médicas;
> oferecer atendimento nas doenças degenerativas e 

terminais;
> assegurar a oferta de serviços nas cidades com qualquer 

número de habitantes;
> ampliar a negociação de aumento da contribuição do per 

capita (contribuição) do governo para 50%, ficando os 
outros 50% com os trabalhadores. Hoje, o governo paga 
10% e o servidor 90%;

> estabelecer a gestão paritária da GEAP. Hoje, o governo 
que entra com 10% e servidor com 90%, faz o que quer com 
a GEAP, pois tem o voto de minerva;

> acabar com a coparticipação;
> incluir a volta da condição de dependentes para pais e avós 

sem renda e filhos menores;
> implantar o fundo garantidor a ser mantido pelo governo, 

para evitar a quebra da GEAP;
> Instituir o sistema de Resseguro de Saúde, que financie os 

atendimentos de alta complexidade dentro e fora do país;
> manter a GEAP competente e transparente.

Nossa Chapa 3:
> a GEAP administrada por seus assistidos;
> uma gestão voltada aos interesses dos assistidos;
> a sua voz no Conselho da GEAP;
> a voz e a vez dos assistidos no Conselho da GEAP;
> o Conselho de Administração - CONAD mais próximo dos 

assistidos.

CONAD (Conselho Administrativo) – Nossa Chapa 3
Titular: Irineu Messias de Araújo - CNTSS/PE
Suplente: Ricardo Luiz Dias Mendonça - CNTSS/BA
Titular: Elienai Ramos Coelho - ANASPS/DF
Suplente: Roberto Ricardo Nobre Machado - ANPPREV/DF
Titular: Luiz Carlos Correa Braga - ANFIP/RS
Suplente: Leonardo Alexandre Silveira Barbosa - ANESG/MG

CONFIS (Conselho Fiscal) – Nossa Chapa 3
Titular: Maria do Perpétuo Socorro Lago Gomes Martins - 
FENADADOS/MA
Suplente: Simone de Lucena Lira - CNTSS/PB
Titular: Maria das Graças de Oliveira - CNTSS/RJ
Suplente: Deusa Maria Duarte - CNTSS/DF

Irineu Messias, 
dirigente do 
Sindsprev-PE 
e ex-presidente 
da CNTSS-CUT,
compõe a Chapa 3 
– Nossa Chapa, 
como um dos 3 
conselheiros 
titulares do 
Conselho de 
Administração

CONAD / CONFIS



Nos dias 17, 18 e 19, você votará na Chapa 3 - Nossa Chapa para o CONAD e para o CONFIS, 
de qualquer computador com acesso à internet.

COMO HABILITAR A SENHA:

Portar em mãos o CPF, RG, e a carta enviada pela GEAP  com uma senha para ser trocada.

Digitar: http://www.eleiçõesgeapsaude2014.com.br/

Acessada a página a ser preenchida para a troca de senha, informe sua senha pessoal que 
você utilizará.

Após a troca ser confirmada, 
através de e-mail anote a 
nova senha em local 
acessível para que nos dias 
17, 18 e 19 de março, você 
vote na Chapa 3 - Nossa 
Chapa.


