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Carta SINAIT nº 131/2020

Brasília-DF, 19 de outubro de 2020.

Ao Senhor
Pablo Gontijo Resende
Diretor de Saúde da GEAP
Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2, Bloco k - Edifício Brasília Imperial
Asa Norte, DF, CEP: 70.702-110.
Assunto: CARTA/GEAP/DIREX/DISAU N° 233/2020.

Senhor Diretor,
1.
Em resposta à Carta SINAIT n° 130/2020, de 10/10/2020, Vossa Senhoria
apresenta dados que não foram suficientes para compreender as causas dos reajustes em
percentuais tão elevados para os planos GEAP Vida Saúde, GEAP Para Você – PE e GEAP
Referência Vida. Dos questionamentos e pedidos do SINAIT, apenas um deles foi
parcialmente respondido.
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Dessa forma, reiteramos o pedido de informações e fornecimento de
documentos para que, extrajudicialmente, seja possível discutir e melhor apurar as causas
que estão levando a reajustes tão incondizentes, relembrando o devido respeito ao princípio
da transparência.
3.
Portanto, na defesa dos auditores fiscais do trabalho e seus dependentes
participantes da GEAP, solicitamos que nos seja enviado o estudo atuarial que baseou a
tomada da decisão, a convocação, deliberação e atas correspondentes dos conselhos
deliberativos aprovando o referido reajuste bem como a prestação das seguintes
informações:
a) a quantidade de óbitos de assistidos no ano de 2020;
b) a quantidade de óbitos de assistidos em razão da infecção pelo novo Corona Vírus;
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c) o custo com o enfrentamento ao Corona Vírus;
d) valores dispendidos no tratamento de pessoas infectas pelo Corona Vírus;
e) Os dados e projeções atuariais sobre o impacto do Corona Vírus na quantidade de
vidas dos planos, no custeio e nas despesas relacionadas;
f) A quantidade de vidas em cada plano;
g) A quantidade de vidas por faixa etária em cada plano;
h) As causas para o arbitramento do reajuste dos planos GEAP Vida Saúde, GEAP Para
Você – PE e GEAP Referência Vida;
4.
Salientamos que tal pedido formal se faz necessário ante a completa ausência
de elementos no site da GEAP, plataforma que deveria abrigar o estudo atuarial para
conhecimento dos participantes.
5.
Por fim, e com todo o respeito, informamos que o não acatamento dos pedidos
e das informações requeridas poderá ensejar o ajuizamento de demanda visando obter a
satisfação desta pretensão, pelo que a presente tem força de notificação extrajudicial.
Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Carlos Fernando da Silva Filho
Presidente do SINAIT
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