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Nesta edição iniciamos a segunda etapa do 
processo eleitoral para escolha dos novos conselheiros. É 
muito importante que você leia com atenção as 
propostas de cada candidato para um voto consciente. 
Afinal, o conselheiro é o seu representante na gestão da 
REFER. Nas páginas 4, 5, 6 e 7 encontram-se as 
campanhas dos candidatos.

Como na eleição anterior, o processo poderá ser 
inteiramente realizado de sua residência, através da 
votação gratuita por telefone (0800 643 3299) ou pela 

Internet, através do site da própria REFER 
(www.refer.com.br).

Em  ju lho ,  se rá  encaminhada  
correspondência com sua senha de votação. Guarde-
a com cuidado. A senha é pessoal e intransferível e 
não deve ser divulgada a ninguém.

A votação iniciará às 9 horas do dia 7 de 
agosto e terminará às 17 horas do dia 10 de agosto.

Faça sua escolha e lembre-se que o seu voto é  
muito importante para a REFER. 

       Participe!

0800 643 32990800 643 3299
TELEFONE

www.refer.com.br

ESCOLHA
como

VOTARVOTAR



MAIS INFORMAÇÕES:

0800 709 6362
eleicoes2017@refer.com.br

www.refer.com.br

Entenda como são distribuídas as vagas nos conselhos

O Conselho Deliberativo possui seis membros. 

Metade dos representantes é indicada entre as 

patrocinadoras e outra metade é eleita, na forma do 

Estatuto Social da REFER. Como a renovação do 

Conselho acontece a cada dois anos, está aberta uma 

vaga para membro indicado pela patrocinadora e duas 

vagas para membros eleitos pelos participantes. Os 

representantes eleitos com o maior número de votos 

terão mandato de quatro anos. O terceiro e quarto 

colocados serão os suplentes com igual mandato. 

O Conselho Fiscal possui quatro membros. 

Metade dos representantes é indicada pelas 

patrocinadoras e outra metade é eleita, na forma do 

Estatuto Social da REFER. Como a renovação do 

Conselho acontece a cada dois anos, está aberta 

uma vaga para membro indicado pelas 

patrocinadoras e uma vaga para membro eleito pelos 

participantes. O representante eleito com o maior 

número de votos terá mandato de quatro anos. O 

segundo colocado será o suplente com igual 

mandato.

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO FISCAL
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CRONOGRAMA ELEITORAL

Envio de senhas aos eleitores para votação.

Início do período de votação a partir das 9 horas 
(horário de Brasília).

Encerramento do período de votação às 17 horas 
(horário de Brasília).

Conclusão da apuração dos votos e proclamação 
do resultado.

Posse dos membros do Conselho Deliberativo 
e Conselho Fiscal, nos termos do artigo 46 
do Regimento Eleitoral.

11/07/2017

07/08/2017

10/08/2017

Até 11/08/2017

01/09/2017
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Escolha 
1 (um) candidato para o 
Conselho Deliberativo e 
1 (um) candidato para o 

Conselho Fiscal

V
O

T
E
 C

O

N
SCIENTEM !EN ET

Nas próximas páginas conheça
os candidatos para cada

conselho e faça sua opção!
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CANDIDATOS – CONSELHO DELIBERATIVO
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CANDIDATOS – CONSELHO DELIBERATIVO



CANDIDATOS – CONSELHO FISCAL

VOTE!
ÇAREX

E

O
TIESE RIU  D
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CANDIDATOS – CONSELHO FISCAL

PROTEJA SUA SENHA!

Mantenha o sigilo da sua senha para votar.

A senha é pessoal e intransferível. 

Não a divulgue para ninguém!    
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FIQUE ATENTO!
Ninguém está autorizado a fazer 

ligações em nome da REFER. 

Destacamos que a REFER não indica candidatos.
Escolha os candidatos da sua preferência.

ATENÇÃO!

O Processo Eleitoral não 

interfere no pagamento 

de seu benefício.
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Veja o

da carta com

senha

modelo

A REFER contratou empresa especializada para implementar as votações por telefone e internet. 

Também foi contratada auditoria externa para fiscalizar, auditar e certificar os resultados.

SEGURANÇA
DO PROCESSO

Se você não receber a senha até 30 de 

julho, ligue para o telefone 0800 643 3299 

(somente no período de 31 de julho a 2 de 

agosto) para solicitar 2ª via, que será 

encaminhada para sua residência. A 

segunda senha invalida a anterior.

2ª Via de senha

No dia 11 de julho a Fundação 

encaminhará para sua residência carta 

contendo sua senha de votação com            

5 números.

Fique atento a sua caixa de 

correspondência e ao receber sua senha, 

guarde-a com cuidado até o período de 

votação, que será entre os dias 7 e 10 de 

agosto.
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PARA VOTAR POR TELEFONE
Tenha em mãos o seu CPF e a sua senha

VOTO POR TELEFONE

(ligação gratuita)
0800 643 3299

Das 9 horas do dia 7 de agosto
até às 17 horas do dia 10 de agosto

(inclusive à noite)

Na votação por telefone é possível utilizar linhas fixas (
que utilizam o sistema de discagem rotativa), telefones públicos ou celulares.

exceto telefones antigos 
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Conselho
Deliberativo

Conselho
Fiscal

Digite o número do seu candidato para o Conselho 
Deliberativo e confirme seguindo as instruções da gravação. 
Faça o mesmo, em seguida, para o Conselho Fiscal.

Para votar por telefone você deve ligar para o número     
0800 643 3299. A ligação é gratuita e pode ser feita em qualquer 
horário, inclusive à noite. Uma gravação atenderá sua ligação 
informando que você está no Sistema de Votação – Eleições 
REFER 2017.

Tenha em mãos a sua senha de 
votação e o número de seu candidato para o Conselho 
Deliberativo e para o Conselho Fiscal. A gravação solicitará 
que você digite o número de seu CPF. Em seguida, solicitará que 
você digite sua senha de votação.

o número de seu CPF, 

Após votar, a gravação irá confirmar que seu voto foi 
registrado com sucesso e dará um número de protocolo de 
votação para sua segurança. Não desligue antes de ouvir o 
número do seu protocolo.



PARA VOTAR PELA INTERNET
Tenha em mãos o seu CPF e a sua senha

VOTO PELA INTERNET

www.refer.com.br
Das 9 horas do dia 7 de agosto

até às 17 horas do dia 10 de agosto
(inclusive à noite)

Para votar pela Internet, é necessário acessar o site da REFER (www.refer.com.br), no 

link Eleições REFER 2017. As etapas são rápidas, fáceis e idênticas às descritas na votação 

por telefone. Ao finalizar, aparecerá um número de protocolo de votação para sua segurança.
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