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ELEIÇÕES CONSELHO DELIBERATIVO POSTAL SAÚDE 2019 

As eleições  para o Conselho Deliberativo da POSTAL SAÚDE 2019, foram inicialmente 

agendadas para 11 a 15 de março e por inconsistência no sistema remarcadas para o 

período de 18 a 25 de março. Agora concluída a votação tivemos um resultado que apontou 

como vencedores as chapas de nº 164 e nº 169. Parabenizamos aos eleitos e estaremos 

disponíveis para ajudar em tudo que for necessário para a manutenção de um Plano com 

qualidade e com segurança em sua  trajetória, mas acima de tudo com total transparência e 

com as ações necessárias em defesa da família ecetista, ativos, aposentados e todos os seus 

dependentes. Compete-nos acima de tudo manter uma atitude de atenção na condução das 

diretrizes da operadora para que sejam sempre transparentes ,e óbvio será necessário um 

trabalho cuidadoso dos Conselheiros eleitos nessa ação de constante cobrança. Analisando o 

processo de eleição verificamos que o exercício do direito de votar foi pífio, ou seja em um 

universo de eleitores de 130.449, exerceram o ato de votar apenas 7.372, ou seja apenas 

5.65% do total. Mais ainda, provavelmente desse quantitativo informado, os aposentados 

que votaram, não foram mais que 500, em um universo superior a 26.000 eleitores. Esse 

universo tem em grande parte muitas dificuldades por tratar-se de idosos sem conhecimento 

do uso da tecnologia (muitos não possuem computador e o telefone é só para chamar e 

receber). Acompanhei pessoalmente na Bahia, vários que compareceram na Associação 

(muitos amparados por filhos ou cuidadores) E INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIRAM VOTAR, 

pois o endereço do IP, já tinha atingido o limite de votos e com certeza isso ocorreu em todas 

as nossas Associações nos diversos Estados Brasileiros. Esse é um assunto que precisamos 

analisar cuidadosamente e proceder a mudança necessária, para que nossos processos 

eleitorais, além de seguros permitam a participação de todos.                                                

Como diz Felipe M. A. Pereira: “As MAIS CÉLEBRES INJUSTIÇAS SÃO AQUELAS TRAVESTIDAS 

DE JUSTIÇA.” É necessário desenvolver portanto um trabalho cuidadoso  para que esse 

universo de mais de 26.000 aposentados consigam exercer seu direito, isso ao lado de outro 

no sentido de conscientizar os demais  quanto a importância de votar e escolher seus 

Representantes. Isso é exercitar a justiça e justiça com verdade.“A JUSTIÇA PODE IRRITAR-SE 

PORQUE  É PRECÁRIA. A VERDADE NÃO SE IMPACIENTA PORQUE É ETERNA.” – RUY 

BARBOSA. 
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