
CHAPA 169
Vote

Anézio Rodrigues
Funcionário dos Correios desde 1978.  
Conselheiro da Postal Saúde – eleito em 2015.
Formação Superior em Geografia e História.
Professor atuante em cursinhos Pré-Vestibular.
Dirigente Sindical desde 1985.
Diretor financeiro do SINDECETEB/Bauru.
Diretor Financeiro da FINDECT. 

João Pinheiro de Barros Neto
Funcionário dos Correios desde 1984. 
Administrador Postal, Bacharel em Administração, Pós-graduação 
em Administração da Produção e Operações Industriais, Pós-
Doutor em Administração, Examinador do PNQ – Prêmio 
Nacional da Qualidade em 12 ciclos.
Trabalhou na SE SPM, na CEOFI-SP, atualmente na CEFIN 
Professor Universitário, publicou 25 livros sobre gestão. 

Os Ecetistas e suas famílias demandam um plano de saúde forte e completo. Essa tarefa 
só é possível quando há uma administração comprometida, transparente e focada na 
satisfação dos beneficiários. 

Esses são desejos antigos para a Postal Saúde, por isso, a Chapa 169 se apresenta como 
voz, um meio viabilizador da mudança, em busca de transformação, alterando a complexa 
realidade da Postal Saúde por meio de trabalho duro e comprometimento com o bem-
estar e os investimentos feitos por todos nós. Essa luta é NOSSA! 
Conheça mais sobre os candidatos!

Vire e conheça as propostas!

Anézio e João
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CHAPA 169
PROPOSTAS

1 Implantar um novo estatuto com propostas de melhorias, a fim de aprimorar a 
governança dos planos e garantir direitos e representatividade dos beneficiários.

2 Lutar pelo direito de representação dos Trabalhadores na diretoria executiva.

3 Extinção do voto de desempate, que fica nas mãos do Presidente da Postal Saúde. 

4 Implantar a rotatividade na presidência do Conselho Deliberativo.

5 Dar fim às indicações políticas partidárias, tanto para cargos na Sede da Postal Saúde 
quanto nas Unidades Regionais.

9 Zelar pela independência e profissionalização da gestão da Postal Saúde.

10 Cobrar transparência dos balanços e informações confiáveis sobre o Plano e sua situação.

11 Ouvir as partes legitimamente interessadas na sustentabilidade do NOSSO PLANO de 
Saúde, e defender os reais e verdadeiros objetivos dos beneficiários.

6 Ampliar a autonomia administrativa das URR’s.

8 Lutar pela implantação de um modelo de gestão fundamentado na Excelência Organizacional.

7 Garantir um Plano de Saúde de qualidade e ampliar a disponibilidade da rede de atendimento.


