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1. POSTALIS – ELEIÇÕES 
Voltamos a insistir que discordamos da eleição que está em curso no Postalis para escolha de 
participantes para compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal . O motivo da nossa discordância é a 
realização das eleições em um período de pandemia, com isolamento   em todo o Pais e em 
algumas áreas até com aplicação de lockdown e com nossas Associações  todas fechadas ( somos 
grupo de risco). 
Entretanto como permanecem as tratativas para realização das referidas eleições, apoiamos 
inicialmente uma chapa composta por  associados para compor o Conselho DELIBERATIVO. Esses 
nossos associados ( com quem temos conversado)  estão filiados a FAACO através da sua 
Associação no Rio Grande do Sul a AGACOR.  Abaixo  informações sobre os referidos colegas que 
apresentam a chapa  nº179 – “A FORÇA DO PARTICIPANTE” 
A Chapa em questão é composta por colegas com vasta experiência e imbuídos do  desejo de fazer 
do nosso Instituto um verdadeiro baluarte em defesa dos seus participantes , com  segurança e um 
futuro que garanta a qualidade de vida  do assistido e da sua família. É uma chapa também que 
buscará novos caminhos , até porque  ‘SE PERCORREMOS SEMPRE OS MESMOS CAMINNHOS 
CHEGAREMOS SEMPRE NOS MESMOS LUGARES” 
RECOMENDAMOS : VOTE NA CHAPA Nº 179.  
A PLATAFORMA BÁSICA DA CHAPA  179 – A FORÇA DO PARTICIPANTE  
Exercer o mandato com responsabilidade e integridade; 2) Apoiar ações que visem o 
fortalecimento do Postalis; 3) Atuar na defesa dos legítimos interesses dos participantes ativos e 
assistidos; 4) Zelar pelas boas práticas de gestão do Instituto; 5) Participar ativamente na busca de 
soluções para os problemas que afligem os participantes ativos e assistidos, tais como: pagamento 
da RTSA, pela ECT, e eliminação ou redução dos valores de contribuição extra para reequilíbrio do 
Plano BD. 
  
JORGE CELSO GOBBI - TITULAR 
Analista de Correios SR., data de admissão na Empresa: 08/08/74, formado pelo Curso de 
Administração Postal na PUC/Rio de Janeiro/RJ, formado em Administração de Empresas pela 
ULBRA/Canoas/RS, formação de executivos pela empresa, Chefe de Agência, de Centro de  
Triagem, Centro de Distribuição Domiciliária, de Região Operacional, Gerente de Operações 
Postais, Diretor Regional Adjunto/RS e Diretor Regional/RS. Foi Secretário Estadual de 
Administração e Recursos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.  
  
GENILTON MACEDO RIBEIRO - SUPLENTE  
 Analista de Correios SR., data de admissão na ECT: 10/03/78, formado pelo Curso de 
Administração Postal na ESAP, formado em Economia, foi Chefe de Região Operacional/RS Gerente 
de Operações na Bahia, Assessor Técnico Regional na SE/RS, Diretor Regional Adjunto SE;RS 
Gerente de Atendimento/RS, Secretário Estadual substituto de Administração e Recursos Humanos 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, foi Membro do Conselho Nacional de Previdência 
dos Estados e Municípios. 
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