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ELEIÇÕES 2015 – Informações importantes
Eleições de membros para os Conselhos Deliberativo e Fiscal

No dia 09 de dezembro de 2015, das 8h30 às 18h, será realizada a eleição de membros para os conselhos Deliberativo 
e Fiscal da CBS Previdência. Confira a seguir mais informações sobre o processo e participe:

Quais são as chapas inscritas?

CONSELHO DELIBERATIVO

CHAPA 01 CHAPA 02
MEMBROS EFETIVOS MEMBROS EFETIVOS
Áureo de Araújo Braga – Assistido (aposentado)                          

Volta Redonda/RJ
Luiz Carlos G. Beato Sobrinho – Assistido (aposentado) 

Conselheiro Lafaiete/MG
Ricardo José M. da Costa Esch – Assistido (aposentado)                

São Paulo/SP
Fanny Solange Busato Batista – Ativo                                   

Curitiba/PR
Silvio José Campos – Ativo                                                           
Volta Redonda/RJ

Joaquim Braz de Oliveira – Assistido (aposentado)                   

Arcos/MG
Alvaro Dutra Ponchio  – Assistido (aposentado)                              
Volta Redonda/RJ

Marcio Frazão Guimarães Lins – Ativo                                        

Volta Redonda/RJ

MEMBROS SUPLENTES MEMBROS SUPLENTES
Antônio Pedro de Almeida – Assistido (aposentado)                     
Volta Redonda/RJ

Sebastião José da Cruz – Assistido (aposentado)             

Congonhas/MG
Carlos de Assis Seixas – Assistido (aposentado)                         
Volta Redonda/RJ

Rogerio Steinle de Moraes – Ativo                                                

São Paulo/SP
Romildo de Oliveira Coelho – Assistido (aposentado)              
Congonhas/MG

Bruno Araújo da Rocha – Ativo                                                  

Itaguaí/RJ
Wundemberg Campos – Ativo                                                       
Congonhas/MG

Rinder José Givisiez Junior – Ativo                                              

Barra Mansa/RJ
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CONSELHO FISCAL

CHAPA 01 CHAPA 02
MEMBROS EFETIVOS MEMBROS EFETIVOS
Henrique Bahia Adão  – Assistido (aposentado)                        

Volta Redonda/RJ

Celso Francisco – Ativo                                                                 

Volta Redonda/RJ

MEMBROS SUPLENTES MEMBROS SUPLENTES
Jorge Luiz Mostacada – Assistido (aposentado)                                

Volta Redonda/RJ
Gervásio José Martins – Ativo                                                 

Arcos/MG                                                      
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Todos os participantes, assistidos e beneficiários em gozo de benefício de prestação continuada na entidade poderão 
votar presencialmente em qualquer um dos locais a seguir:

Já os participantes, assistidos e beneficiários em gozo de benefício de prestação continuada na entidade, cadastrados na CBS 
em cidades onde não haverá votação presencial, poderão votar por procuração com firma reconhecida em cartório, que 
SOMENTE poderá ser outorgada a participantes, assistidos ou beneficiários em gozo de benefício de prestação conti-
nuada na entidade. Para conferência da validade da procuração, será considerado o endereço constante no banco de dados 
da CBS, utilizado para recebimento de correspondências da entidade.

como será a votação?
Cada eleitor deverá votar em uma chapa para o Conselho Deliberativo e uma para o Conselho Fiscal.

o Que preciso para votar?
Para votar, é necessário apresentar documento que contenha o número do CPF e documento oficial com foto (carteira de 
identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, passaporte), podendo, ainda, apresentar crachá da empresa ou a car-
teirinha de sócio da CBS, desde que estejam com foto e informações legíveis. Caso os dados do crachá ou da carteirinha não 
estejam legíveis, deverá ser apresentado um dos outros documentos informados. 

Para garantir a segurança do processo, não será permitido, em hipótese alguma, o exercício do voto sem a apresentação 
de um documento oficial com foto.

existe alguma restrição?
Em virtude dos procedimentos vigentes nas dependências da CSN, não será permitido o acesso ao local da eleição trajando 
short, bermuda, camisa sem manga ou chinelo.  Os colaboradores ativos deverão portar também o crachá da empresa.

sou participante Da cBs há poucos Dias. posso votar mesmo assim?
Sim, todos os novos participantes da CBS, ou seja, aqueles que já assinaram a proposta de inscrição ao plano de benefícios, 
podem votar nas eleições de 09/12/2015. 

Caso a adesão tenha ocorrido a partir da última semana de novembro/2015, o participante deverá apresentar, juntamente com o 

CIDADES LOCAL/ ENDEREÇO

Araucária/PR Sala de reuniões do Laboratório da CSN Paraná - Rodovia PR 423, 5500 – Estação

Barra do Piraí/RJ Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Barra do Piraí - Rua Moraes Barbosa, 56 - Centro (ao lado da “Casa do Telefone”)

Barra Mansa/RJ Salão de Eventos do Ano Bom Palace Hotel -  Praça das Nações Unidas, 20 - Ano Bom 

Congonhas/MG Unidade de Serviços da CBS (USE Congonhas) - Rua Dom João Muniz, 146 - Centro (Sede da ASAPEC) 

Cons. Lafaiete/MG Unidade de Serviços da CBS (USE Conselheiro Lafaiete) - Av. Dom Pedro II, 120 - São Sebastião (Prédio da AAPICL)

Criciúma/SC Auditório da Associação dos Aposentados – ATAPREVCRI - Rua São José - Bloco 3 – sala 56 (Prefeitura velha) - Centro

Pinheiral/RJ Salão de Eventos do Pinheiral Palace Hotel - Rua José Maria Juliano, 50 - Vale do Sol 

Rio de Janeiro/RJ Escritório de Reuniões da CSN RJ - Rua São José, 20 – 16.º andar - Centro

São Paulo/SP
Sala Congonhas da Sede CSN - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20.º andar - Itaim Bibi

Sala Contagem da CSN Santo Amaro - Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, 138 (parte)  -  Santo Amaro

Volta Redonda/RJ Galeria de Artes do Centro Cultural Fundação CSN - Rua 21, 402 - Vila Santa Cecília 

Quem poDe votar?
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documento oficial com foto, cópia da proposta de inscrição assinada pelo representante do RH do patrocinador ou da CBS que 
formalizou a adesão (assinatura original com carimbo). Assim, caso a adesão, por ser muito recente, ainda não conste do banco 
de dados da CBS, a inscrição será confirmada pela referida proposta.

“Boca De urna”
A exemplo de qualquer processo eleitoral, não é permitida a realização de “boca de urna” nos diversos locais onde haverá 
votação presencial. Assim, não serão aceitas, nos referidos locais, quaisquer ações que caracterizem “boca de urna”, tais 
como distribuição de panfletos, cartazes, veiculações em carro de som, abordagem pessoal de eleitores e outros procedi-
mentos dessa natureza.

Para esclarecimento de dúvidas e/ou informações complementares sobre o processo eleitoral, ligue para (24) 3340-1003 ou 
3340-1006. 

Lembramos ainda que, por conta do processo eleitoral, excepcionalmente em 08 de dezembro o expediente será das 
8h às 12h na Filial Volta Redonda, Unidade de Serviços – USE (VR) e Central de Atendimento Telefônico (08000 26 
81 81). A Unidade de Serviços – USE (MG) estará fechada. Já em 09 de dezembro, não haverá expediente nos locais 
citados acima e também na Sede (SP). O funcionamento da CBS volta ao normal a partir de 10 de dezembro.


