Oficio nº 001/2018-AGF Rua Bocaiuva/SC
Florianópolis SC 11 de setembro de 2018.
Sr. Alziro Antonio Golfetto
Presidente
CREF 004430-P/SC
Senhor Presidente,

Em resposta ao oficio nº 026/2018/CREF3/SC sobre o tratamento realizado para as postagens dos
kit’s com material da Eleição 2018 segue as informação de acordo com itens questionados:
1. Quando foi encaminhado o material da eleição aos profissionais de educação física?

Resposta: Conforme informação da coordenção no CREF, tinhamos como praso para postagens dos kits Eleitorais
o periodo de 01/08 até o dia 06/08, conforme relatório abaixo foram postados 11425.

2. A comissão eleitoral recebeu a informação de que funcionários da agência dos Correios
informaram no dia 06/09 que “dentre as cinco caixas que estavam sendo entregues, havia
uma que continha os envelopes lacrados (envelopes e cédulas de votação), enviados pelo
CREF3/SC e devolvidos por motivos diversos”. Essa informação foi passada por algum
funcionário dos Correios? Que documentação continha nas caixas? Havia alguma caixa
envelopes lacrados (envelopes e cédulas de votação) devolvidos por motivos diversos? O que
foi feito com o material da eleição devolvido pelos Correios por ausência de localização do
destinatário?

Resposta: A informação no questionamento acima foi mal interpretada, pois o material a ser recebido pela
comissão eleitoral tratavam-se de 04(quatro) caixas lacradas contendo cartas simples pré-seladas pelo CREF3/SC,
e 01 (uma) caixa lacrada contendo objetos registrados (Sedex com/sem AR e Carta Registrada com/sem AR) que
foi enviado pelo profissional de forma opcional do próprio associado.
Conforme determinação operacional da ECT para todos os objetos com registro é necessário assinar o aviso de
entrega e para aqueles objetos que também possuem AR( Aviso de Recebimento) é necessário assinar o
formulário que irá retornar ao profissional que efetuou a postagem com esse adicional de serviço por sua conta.
(segue o relatório em anexo)
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Para os objetos carta ( kit Eleitoral) que de alguma forma não foi possível entrega com sucesso ao profissional
endereçado,os mesmos retornarão obrigatoriamente para o endereço do remetente, ou seja o próprio CREF.
Salientamos ainda que nos dias 10 e 11/09 (segunda e terça-feira) foram recebidos em nossa agência resíduos de
146 objetos postados pelo associado fora do tempo hábil para apuração dos votos.

3. O envelope pré-endereçado contendo a carta voto foi recebido pela agencia dos correios até
que horário no dia 05 de setembro?

Resposta: O horário de atendimento de nossa agência é das 09:00 às 17:30 para captação e tratamento dos
objetos simples.
Conforme tratado com o CREF, a aceitação dos objetos referentes as eleições do mesmo foram captados até as 17
horas.

Atenciosamente,
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