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Atenção
A votação para
seus representantes
no Conselho Deliberativo,
no Conselho Fiscal
e nos Comitês dos Planos
tem nova data:

de 5 a 13 de maio!

Eleições têm novo
prazo para votação!
Você pode aproveitar esse
tempo para conhecer melhor os
candidatos que se apresentaram
para concorrer às vagas
disponíveis, bem como suas
propostas de trabalho.

O adiamento ocorreu devido aos desdobramentos da pandemia, com medidas mais restritivas
à circulação em diversas cidades, inclusive em São Paulo, onde fica a sede da Fundação. Entre as
medidas de restrição, houve a antecipação de feriados municipais que trouxe impactos no processo
operacional das eleições que tiveram, portanto, que ser adiadas.

Para representantes dos par ticipantes ativos,
autopatrocinados, optantes pelo BPD e
em fase de opção, serão eleitos:

Clique aqui
e veja quem
são os
candidatos.

Para representantes dos assistidos, serão eleitos:
2 conselheiros deliberativos e re spectivos suplente s
2 conselheiros fiscais e re spectivos suplente s

2 conselheiros deliberativos e respectivos suplentes

1 membro efetivo e respectivo suplente para o

2 conselheiros fiscais e respectivos suplentes

Comitê de seu plano

1 membro efetivo e respectivo suplente para o
Comitê de seu plano

Clique aqui
e veja quem
são os
candidatos.
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Como será a votação
O processo também
mudou e está ainda mais simples!
Sua escolha poderá ser feita exclusivamente pelo site da Fundação.
Basta entrar no Acesso dos Participantes (escolha o seu plano e
faça login com seu CPF e senha) e clicar no banner Eleições > Siga as
instruções para votar nos Conselhos e Comitê do seu plano.

Sua senha de acesso à área
restrita está funcionando?
Importante
1. Não haverá votação
por telefone.
2. A senha para votação
online será a mesma
usada no Acesso dos
Participantes.

Aproveite para checar se está tudo OK.
Entre no Acesso dos Participantes,
escolha o seu plano e faça login com
seu CPF e senha. Caso tenha esquecido
sua senha, clique em “Esqueci minha
senha” e siga as orientações.
Se precisar, entre em contato com a
Fundação pelo telefone ou pelo
“Fale Conosco” do site.

O novo cronograma eleitoral
Publicação do Edital de Convocação

27 de janeiro

Publicação do Regimento Eleitoral

27 e 28 de janeiro

Inscrição dos candidatos

1º a 19 de fevereiro

Análise dos candidatos

2 a 24 de fevereiro

Comunicação de restrições

25 de fevereiro

Saneamento de restrições

1º a 5 de março

Divulgação dos candidatos inscritos

8 de março

Impugnação de candidato

9 e 10 de março

Ligue para:

Análise/deliberação de impugnação de candidato

11 a 15 de março

4002 1299 – Capitais e Regiões Metropolitanas

Divulgação dos candidatos homologados

16 de março

Propaganda

16 de março a 13 de maio

Período de votação

5 a 13 de maio até as 17h

Apuração

13 de maio

Divulgação dos eleitos

14 a 17 de maio

Habilitação dos dirigentes na Previc (CD&CF)

18 de maio a 30 de julho

Posse dos eleitos

2 de agosto

Para mais informações
Clique aqui e confira todos os materiais
divulgados sobre as eleições.

0800 770 2299 – Demais localidades
0800 770 2399 – Pessoas com
deficiência auditiva e de fala
(de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h)
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