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NA QUARTA ESPECIAL   

POSTAL SAUDE - ELEIÇÕES 

Estamos em período de preparação para a  eleição do CODEL da POSTAL SAUDE. Nesta eleição serão eleitos 2 

(dois) titulares e seus respectivos suplentes e por decisão do colegiado da Federação, teremos candidatos à 

essas vagas.                                                                                                                                                                              

A FAACO com seus participantes Aposentados, tem sofrido bastante com a nova fórmula de composição das 

mensalidades, somada a cobrança das coparticipações. É necessário que possamos colocar no CODEL, pessoas 

comprometidas com os mais de 30.000 aposentados que fazem parte do Plano.                                                                               

Últimamente temos desenvolvido um trabalho exaustivo em conjunto com todas as Associações filiadas, com 

alguns avanços, como alteração no cadastramento retirando a exigência de apresentação de documento do 

Beneficio do POSTALIS (era um transtorno), com a abertura de um canal direto com a FAACO e suas 

Associações, facilitando a solução de problemas mais urgentes, em andamento a criação de um comitê 

para tratar de inadimplências e parcelamento de dívidas dos Aposentados com as mensalidades, etc. 

Como recebemos apenas uma comunicação dos antigos parceiros que sairiam com seus próprios  

candidatos, buscamos uma outra alternativa de parceria, já que não ansiamos realizar  desejos pessoais 

e sim nosso objetivo  é manter uma Assistência Médica, Hospitalar e Odontológica de qualidade, em 

todo o Território Brasileiro e com o menor custo possível, defendendo direitos e cobrando deveres dos 

responsáveis.                                                                                                                                                     

Estamos então, após discussões exaustivas participando dessa eleição da POSTAL SAUDE em parceria 

com a FENTECT. Recomendamos às nossas Associações que em conjunto com os Sindicatos Regionais 

filiados a FENTECT desenvolvam um trabalho que culmine com a vitória nas eleições. Nossos associados 

também precisam ser instigados a exercitar o direito de votar e votar certo.                                                                                                             

Abaixo indicamos nossos candidatos com o nome da chapa e a numeração. Fica claro que cada eleitor 

pode votar em 2(dois) candidatos e seus suplentes 

1.     CHAPA = “SAÚDE , TÊ-LA É PRECISO SEMPRE” Nº 191 

MAURO JOSÉ DA SILVA – TITULAR 

VALDEMIR SANT ANNA – SUPLENTE 

2.     CHAPA = “ÉTICA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM OS TRABALHADORES POR TODA A             

         VIDA” Nº 183 

GERALDO DE JESUS FRANÇA – TITULAR 

MARCIO FLAVIO SOARES ROMANNA - SUPLENTE 
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