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 EDIÇÃO 71  ESPECIAL ELEIÇÕES 

AFUBESP  
INICIA  
PROCESSO 
DE ELEIÇÕES 
ESTATUTÁRIAS

D
e 15 a 17 de fevereiro de 2017, serão 
realizadas as eleições estatutárias da 
Afubesp, mas o processo já começou.  
Foi publicado no Diário Oficial da União, no 

dia 25 de novembro, o edital que dá ciência aos 
associados da entidade sobre registro de chapas, 
dias, locais e horários para participação do pleito.

O prazo formal para registro de chapas será 
encerrado no dia 5 de dezembro, às 17 horas.  
O protocolo da inscrição deve ser feito na 
secretaria da entidade.

Conforme prevê o estatuto, as chapas 
registradas neste período serão divulgadas no 
Jornal da Afubesp, a ser publicado no próximo 
dia 9 de dezembro. Estão aptos a concorrer 
todos os filiados que tenham mais 12 meses de 
inscrição no quadro social, para votar é preciso 
ser sócio há seis meses. Em ambos os casos é 
necessário estar quites com a associação.

A votação para a nova diretoria da Afubesp  
será feita em urnas, que irão percorrer os locais 
de trabalho.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
DO GRUPO SANTANDER BANESPA, 
BANESPREV E CABESP – AFUBESP

A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO 
GRUPO SANTANDER BANESPA, BANESPREV E 
CABESP – AFUBESP, por seu presidente ao fi-
nal assinado, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas nos exatos termos do Estatuto So-
cial, pelos artigos 20; 21; 54 e seguintes, CON-
VOCA todos os seus associados com direito à 
voto para a Assembleia Geral Ordinária,  visando 
a eleição aos cargos previstos no seu Estatuto, 
da Diretoria Plena, do Conselho Consultivo, do 
Conselho Fiscal e do Conselho de Eméritos, pe-
lo período de três anos, que será realizada nos 
dias 15 a 17 de fevereiro  de 2017, em primei-
ra votação, com início às 9h do dia 15  e encer-
ramento às 17h do dia 17, sendo os locais de 
votação as agências; departamentos e núcleos 
pré-determinados pelo Regulamento Eleitoral, 
que se realizará com 1/3 (UM TERÇO) dos as-
sociados funcionários da ativa do Grupo Santan-
der Banespa, Banesprev e Cabesp com direito 
a voto, como regra o artigo 57 do Estatuto da 
entidade. Caso não ocorra o quórum mínimo se-
rá realizada segunda votação nos dias 8 a 10 de 
março de 2017, nos mesmos horários antes es-
tabelecidos. O prazo para o registro de chapas 
formalmente em ordem será de 25/11/2016 a 04 
/12/2016, até às 17h, na Rua Direita, 32, 2º an-
dar, Centro, Cidade de São Paulo – Capital. O 
protocolo da inscrição das chapas deverá ser fei-
to em secretaria da entidade. Excepcionalmen-
te,  será prorrogado o término das inscrições 
das chapas até às 17h, do dia 05/12/2016, uma 
vez que o prazo legal esgota-se no domingo.

São Paulo, 25 de  
novembro de 2016
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HOTEL NACIONAL INN - Mais uma vez 
contemplando as parcerias na área de lazer, 
a Afubesp tem o prazer de comunicar o novo 
convênio com a rede de hotéis Nacional Inn, que 
possui unidades em destinos como Salvador 
(foto), Belo Horizonte, Campos do Jordão, Rio 
de Janeiro, além da capital e cidades do interior 
paulista. Aproveite a época de férias e festas de 
final de ano! Associado da Afubesp garante 20% 
de desconto nas diárias destes hotéis.
Para valer o desconto, o associado deve usar a 
Central de Reservas SP pelo telefone (11) 3228-
6411 ou o e-mail vendas@hoteisnacionalinn.com, 
informando o vínculo com a associação. Confira no 
site www.nacionalinn.com.br todos os destinos e 
boa viagem!

CARTEIRINHA DROGA RAIA AGORA É UNIVERS - A partir de 30 de novembro, os associados poderão 
usar um novo cartão de descontos em farmácia em substituição ao da Droga Raia. O Univers engloba 
as lojas Raia e Drogasil de todo o Brasil (são mais de 1.365). Com ele, os sócios poderão economizar 
até 70% em medicamentos genéricos e obter 5% de desconto em produtos de perfumaria, higiene 
pessoal e beleza. Além disso, o valor das compras é descontado na folha de pagamento com prazo 
que pode chegar a até 45 dias.
A Afubesp já enviou as novas carteirinhas e, para utilizá-las, os associados devem ir até uma loja da 
Raia ou Drogasil para cadastrar biometria (identificação da digital) depois de recebê-las. Importante 
lembrar que a antiga carteirinha só é válida até dia 29 de novembro. 
Mais informações pelo site www.univers-pbm.com.br ou na Afubesp pelo telefone (11) 3292-1744  
e e-mail convenios@afubesp.com.br.

PECEGE - Com abatimento de 10% no valor da 
mensalidade, Pecege oferece cursos de MBA e 
atualização na modalidade online, certificados pela 
Universidade de São Paulo (USP). Para obter o 
desconto, é preciso efetuar a inscrição no site  e 
enviar para financeiroalunos@pecege.esalq.usp.
br a documentação que comprove ser associado 
da Afubesp. Mais informações podem ser obtidas 
pelo site www.pecege.esalq.usp.br. 

ESTÁCIO - A universidade oferece 15% de 
desconto nas mensalidades em cursos de pós-
graduação Latu Sensu, desde que pagas até um dia 
antes da data de vencimento. Para obter o benefício 
o associado deve apresentar documento de 
identificação da Afubesp. Veja cursos disponíveis 
por meio do site www.portal.estacio.br.
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