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ELEIÇÕES POSTALIS

1- O Postalis esta com o processo eleitoral para a escolha dos representantes do

Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, cuja a eleição realizará no período de 17/05

a 23/05/2022. Para os participantes que irão votar é necessário realizar uma

atualização cadastral, conforme orientação do Postalis a seguir: Após o dia 11/05, por

questões de segurança, a base de dados cadastrais será “congelada” e o sistema de

votação não reconhecerá mais qualquer atualização cadastral. Isto inviabilizará o

recebimento da senha de votação pelo solicitante, impedindo que o eleitor exerça seu

voto.

Nas eleições passadas (2020), de um total de 117 mil participantes aptos a votar,

somente 8.417 proferiram seus votos, representando apenas 7,19% do total geral.

Para haver uma maior representatividade nos órgãos máximos do Instituto é

necessário o engajamento de todos!

O período de votação será do dia 17/05 até o dia 23/05/2022, às 18 horas (horário de

Brasília). Neste pleito, os eleitores escolherão um representante para membro do

Conselho Deliberativo e outro para o Conselho Fiscal (e respectivos suplentes).

Na aba PALANQUE do Eleja (https://postalis2022.eleja.com.br), já se encontram

publicadas as chapas concorrentes, com as fotos dos seus componentes (titular e

suplente), bem como os mini currículos e as plataformas de campanha.

Acompanhe o hotsite das eleições para saber mais sobre o processo eleitoral, a

instrução para gerar a senha de votação, como vota, o votômetro e o resultado da

eleição.

2- A FAACO e outras entidades parceiras, estão indicando os nomes para as vagas

de Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, conforme chapas abaixo.

https://postalis2022.eleja.com.br/
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Conselho Fiscal: Chapa 170 – Competência e

Ética no Conselho Fiscal do Postalis.

Jose Olivério Alves (Titular)

Geraldo de Jesus França (Suplente)

Conselho Deliberativo: Chapa 04 – O Postalis é

nosso.

Marcos Paulo da Silva Paim ( Titular)

Mario Ferraz Martinez (suplente)

A participação de todos é muito importante para que possamos ter

legítimos representantes, para lutar pelos interesses dos aposentados e

pensionistas. Não deixe de votar!




