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Crise na Geap é debatida em 
audiência no Senado 

A região do Cariri 
possui uma grande 
biodiversidade e suas 
águas subterrâneas 
representam impor-
tantes reservas para 
o Ceará. Atenta a isso 
a Delegacia Sindical 

do Cariri participou do VII Seminário de Meio 
Ambiente do Crato 2018, realizado hoje, 25/04, 
no Geopark Araripe. 
Em debate, a eleição do 
Conselho  Municipal  
do Meio Ambiente da 
Cidade  de Crato e a de-
fesa do acesso à água 
como direito humano. 

Delegacia Sindical do cariri 
participa de Seminário

A Condsef/Fenadsef participou nessa terça-feira, 
24/04, de audiência pública no Senado onde a crise na 
Geap, plano de autogestão que atende a maioria dos 

servidores do Executivo, foi destaque. De acordo com o 
novo diretor executivo do plano, Roberto Sérgio Can-

dido, se não contabilizar uma receita de R$ 130 milhões 
até o fim de junho, a Geap, responsável pela assistência 

de mais de 600 mil vidas, poderá ser liquidada pela 
Agência Nacional de Saúde (ANS). Os problemas admi-
nistrativos não são novos. Para a Condsef/Fenadsef, 
que sempre debate e busca soluções para melhorar a 
gestão dos planos que atendem servidores e seus de-

pendentes, um primeiro passo importante seria dar aos 
servidores maior espaço nos conselhos (administrativo 
e fiscal). “Mesmo contribuindo com mais de 80% os ser-
vidores não detém a palavra final de gestão. O gover-
no, acionista minoritário, é quem indica a maioria. Isso 
precisa mudar”, diz Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-

-geral da Confederação.
Reunião no Planejamento nessa sexta - A Condsef/

Fenadsef entende a importância de rediscutir estraté-
gias para salvar a Geap e sanar problemas em outros 

importantes planos de autogestão. A entidade tem uma 
reunião confirmada no Ministério do Planejamento 

nessa sexta, 27. Além de continuar a cobrar o cumpri-
mento de acordos firmados com setores de sua base, 
um dos temas centrais da pauta serão os planos de 

autogestão. Para a entidade uma assistência adequada 
deve ser garantida pela União. Entre os mecanismos 

para contornar o problema estão a equalização da co-
participação no plano, além de garantir representação 

dos servidores nos conselhos de gestão.
A Geap e outros planos de autogestão surgiram com 

o princípio básico da solidariedade entre os associados, 
não visam lucro como planos instalados no mercado. 

Por isso, não faz sentido comparar a Geap como se fos-
se a mais barata entre as opções no mercado. A Geap é 

dos servidores e seus dependentes e com a participação 
direta deles, que são os representantes majoritários, 

deve ser gerida e preservada. 
Escrito por www.condsef.org.br

Para aprimorar os 
processos de estágios 
no sindicato e seguir 
formando e influen-
ciando estudantes 
universitários, a Di-
reção Colegiada do 
SINTSEF participou 
de evento de Inaugu-
ração da Central de 
Operações do Nor-
deste do Centro de 
Integração Empresa 
Escola (CIEE).

Sintsef participa de atividade do Ciee 
Nordeste


