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C.036/2021 

 

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2021. 

 

À REFER 

At: Comissão Eleitoral 2021 

A/C Adriana Riva (Geric) 

 

Prezada Senhora, 

 

Fazemos referência aos assuntos tratados em nossa carta 031/2021, endereçada à 

Comissão Eleitoral da REFER, e que até o momento não recebemos resposta. 

As matérias nela abordadas são da maior relevância para a classe ferroviária como um 

todo, e em particular para os nossos Associados, que em sua quase totalidade são participantes 

ativos, assistidos ou pensionistas da Fundação. 

Na data de hoje, decorridos 20 dias da entrega dos Kits de votação das Eleições aos 

Correios, continuamos a ser alertados por um grande número de participantes, que não 

receberam a citada documentação, inclusive a missivista, e preocupados em serem alijados do 

seu lídimo direito de exercer as suas escolhas. 

A AENFER tem tido uma atitude pró ativa, orientando a todos que a procuram sempre 

de acordo com as diretrizes divulgadas, mas, entretanto, ao se dirigirem à Central de 

Relacionamento para solicitarem a segunda via do kit de votação, recebem orientações 

conflitantes com as anteriores, como por exemplo, aguardar ora até o dia 10 do corrente mês, 

ora até o dia 12, dependendo de quem atende a ligação, para então fazerem tal pedido. 

Além de ser no mínimo preocupante falta de comunicação dos entes envolvidos, traz 

outra questão mais grave, pois mantida a atual lentidão, onde temos informações, através de 

controle com nossos associados, de Kits que foram postados nos dias 21, 23, 24, 28 e 30 de 

junho. Desta forma, ao pedirem a segunda via nas datas indicadas por seus representantes, será 

impossível que o retorno de postagem, chegue aos correios antes de 06/08, nova data divulgada 

pela Comissão, que entendemos não atender às necessidades dos eleitores. 

Assim sendo, para maior transparência solicitamos que essa Comissão Eleitoral 

divulgue também, ao final da apuração, o total de envelopes com votos que foram 

recepcionados após 06/08/2021. 

Outro fato que tem nos chamado atenção, diz respeito à agência de onde tem partido as 

correspondências, Agência Lapa - que é uma das franqueadas da ECT, e diversa da mencionada 

na documentação, que seria a Ag 1º de Março. 

Para esta alteração solicitamos uma explicação inequívoca da sua razão, além de 

arguirmos se tal mudança de local foi devidamente acompanhada e validada pela REFER ou 

seus representantes de modo a garantir a higidez do processo. 

Sem mais para o momento.                                              

Atenciosamente 
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