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C.SBA - 04215/2018 
 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018 

Aos 
Associados em condições de exercer o direito de voto 
Membros Ativos e Remidos (categoria anterior Ativo) - regularizados até 10/08/2018  

Ref: informações necessárias - eleições SBA/2018 

Prezado(a) colega, 

A Comissão Eleitoral da SBA 2019 nesta oportunidade informa que o Sistema Eleitoral para eleição da 
Diretoria e Conselho Fiscal, utilizará uma plataforma de votação eletrônica e/ou presencial, com segurança, 
confidencialidade do voto e a garantia da votação uma única vez por cada associado apto a exercer o direito 
de voto, permitindo assim uma maior participação dos associados distribuídos em todo território nacional. 
Você exercerá seu direito de voto, no Sistema Eleitoral da SBA/2018, elegendo a Diretoria - gestão 
2019 (duas chapas inscritas) e um membro Titular e um Suplente para o Conselho Fiscal, com 
mandato de três anos (2019 a 2021 - chapa única)(consulte https://www.sbahq.org/eleicoes-sba-2018/). 
A votação eletrônica ficará disponível no período de 09/10/2018 até 09/11/2018, no endereço: 
https://www.eleicoessba.com.br. 
A votação presencial será realizada no dia 11/11/2018, na cidade de Belém/PA – por ocasião do 65º 
CBA. 
Na abertura do período de votação, todas as instruções complementares serão encaminhadas por meios 
eletrônicos e estarão disponíveis no site (https://www.eleicoessba.com.br), permitindo esclarecimento de 
quaisquer dúvidas dos votantes.  
Os dados para acesso ao sistema serão enviados por SMS, e-mail e correios e a conexão será 
realizada utilizando seu CPF e a senha recebida, por este motivo, é muito importante que confirme no 
site da SBA seus dados cadastrais. (https://www.sbahq.org/atualizacao-cadastral/) 
Caso não receba sua senha para votação até o dia 09/10/2018, por nenhum dos meios acima, entre em 
contato com a SBA, através do e-mail eleicoes@sbahq.org. 
 
Com distinta consideração. 

Atenciosamente, 
 

 
Dra. Sara Lúcia Ferreira Cavalcante  Dra. Maria Luiza Melo Alves da Silva 

Segunda Secretária da Comissão Eleitoral / 
SBA 

 

 Primeira Secretária da Comissão Eleitoral / 
SBA 

 
 

____________________________________ 
Dr. Luiz Carlos Bastos Salles 

Presidente da Comissão Eleitoral / SBA 
C/C Diretoria 
LCBS/aas 
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