
Companheiros e companheiras,

De 17 a 19 de março, será o momento de votar pela 
construção de uma Geap que sempre desejamos. 

É o momento de nos mobilizarmos para garantir que a 
Geap se torne referência nacional em saúde para os 
seus assistidos. É por essa causa que me apresento a 
vocês como um dos candidatos ao Conselho de 
Administração da Geap, o CONAD, pela Chapa 3. 

NOSSA CHAPA 3 é composta por representantes de 
entidades nacionais que têm compromisso com os 
servidores: CNTSS-CUT, ANASPS, ANFIP, 
FENADADOS-CUT, ANPPREV e ANESG 
(funcionários da GEAP).

A participação da nossa categoria é muito 
importante para garantir a GEAP que queremos.

A Chapa 3 tem as propostas que fará do 
CONAD um órgão mais próximo dos assistidos 
da GEAP.

Por isso, companheiros e companheiras  
entre os dias 17 e 19 de março, participem 
e votem com a gente, NOSSA CHAPA 3, 
para o Conselho de Administração da 
Geap e para o Conselho Fiscal.

Irineu Messias

Ex-presidente da CNTSS-CUT (2004-2007) 

e atual dirigente do Sindsprev-PE
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A Chapa 3 tem as propostas que fará do CONAD 
um órgão mais próximo dos assistidos da GEAP.“ “

Vote CHAPA 3 - o seu representante na GEAP

PARA TER DIREITO AO VOTO 
É PRECISO HABILITAR A SUA 

SENHA NO SITE DA GEAP

A votação será pela internet. Você poderá votar 
em sua própria casa,via internet ou mesmo no 
seu local de trabalho, caso tenha acesso à 
internet.
Na página da GEAP habilite sua nova senha 
ou recupere em caso de perda: 
www.eleicoesgeapsaude2014.com.br

Qualquer dúvida ligue para o Sindsprev: 
(81) 2127.8333 ou envie e-mail para
assessoria@sindsprev.org.br

A GEAP QUE NÓS QUEREMOS

Principais propostas
> 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 degenerati-

vas e terminais;
> ampliar a negociação de aumento da contribui-

ção do per capita (contribuição) do governo para 
50%, ficando os outros 50% com os trabalhado-
res. 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;
> 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.

Vote com a gente, 
fortaleça essa luta, ela é nossa!
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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 - SINDSPREV/DF

O que é o CONAD?

CONAD é o Conselho Nacional de 
Administração da Geap. Composto por seis 
integrantes, sendo 3 titulares e 3 suplentes, é o 
órgão responsável pelas decisões mais 
importantes da Geap, e que afetam 
diretamente a vida dos assistidos. É do 
CONAD a responsabilidade de determinar 
quais hospitais, médicos, clínicas, exames e 
tratamentos serão disponibilizados a todos os 
associados, em todo o país, além de outras 
atribuições na administração da GEAP.


