
 

 

ORIENTAÇÕES AOS SÓCIOS – ELEIÇÕES SINFAR-2019 
 

 
É o momento de eleger a diretoria do SINFAR-SP e sua participação através do voto é 
fundamental. 
A eleição ocorre no dia 04 de outubro de 2019 e conforme determina o Regimento 
Eleitoral e Estatuto Social do SINFAR-SP, o direito a voto é assegurado para o 
farmacêutico que se associou ao Sindicato até dia 04 de outubro de 2018 e em dia com 
as contribuições para com o SINFAR-SP. O(a) Farmacêutico(a) poderá optar pelo voto 
em urna ou pelo voto por correspondência. 

 

ORIENTAÇÕES VOTO EM URNA 
 

Seção Eleitoral – Local para Votação – sede do SINFAR-SP. 
Rua Barão de Itapetininga, 255 – 3º andar – conj. 304/305 – República – São Paulo – SP.  

Apresentação obrigatória de documento de identificação válido com foto. 
Data: 04 de outubro de 2019 – 11h às 17h 

 

ORIENTAÇÕES DO VOTO POR CORRESPONDÊNCIA 
 

1 - Utilizar a cédula eleitoral assinalar seu voto com um X no quadrado que fica à esquerda. 
2 - Após utilizar a cédula eleitoral, dobrar na forma correta, de modo que não quebre o sigilo 
do voto, colocar dobrada no envelope menor e colar no local indicado. 
3 - Colocar o envelope menor dentro do envelope maior, preencher o espaço destinado ao 
remetente, assinar e não se esquecer de informar o seu número de inscrição no CRF-SP. 
4 - O envelope maior já está selado. Levar diretamente ao Correio ou  em uma caixa coletora 
de correspondência. 
5 - Fazer a postagem do envelope com antecedência (até 26.09.2019) para assegurar 
que seu voto seja computado pela Comissão Apuradora até a data da eleição  
(04.10.2019) 
6 - Caso optar por votar em urna, na sede do Sinfar-SP, você deve desconsiderar a cédula 
eleitoral enviada.  
7- Atenção: seguir corretamente as orientações da votação por correspondência, em especial 
quanto ao prazo para postagem do material eleitoral, a fim de que seu voto seja computado 
corretamente, bem como qualquer rasura na cédula tornará seu voto nulo. 

 
 
 
 
Agradecemos a sua atenção e participação, para mais informações contatar o SINFAR-
SP. 

 
 
 

Comissão Eleitoral  
 

 


