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Conforme determina o estatuto da 
Casseb, a atual diretoria da Caixa convo-
cou as eleições para a escolha dos mem-
bros da diretoria, Conselho de Adminis-
tração e Conselho Fiscal, para o triênio 
2018-2021. O pleito ocorrerá em 6 de 
fevereiro de 2018 e o processo de convo-
cação obedeceu os requisitos exigidos, 
com comunicação aos associados e pu-
blicação de edital em jornal de grande 
circulação (A TARDE), no dia 02 de dezen-
bro de 2017, além da publicação nesse 
boletim da instituição.

A comissão eleitoral já está trabalhando 
e é composta pelos colegas Gutemberg de 
Jesus Barreto Brito (Presidente), Marco An-
tonio Brito do Espírito Santo (Secretário) e 
Carlos de Azevedo Araújo. Os suplentes são 
Aristiobaldo de Melo Cardoso, Antonio de 
Barros Souza e José Leite do Nascimento 
Filho. A eleição ocorrerá da mesma manei-
ra como nos pleitos anteriores. Os associa-
dos receberão uma cédula com devolução 
porte pago, que deverá ser postada em 
retorno, impreterivelmente, até o dia 06 de 
fevereiro de 2018. Os votos postados após 
esta data serão anulados.

A diretoria, mais uma vez, convoca os 
cassebianos a participarem deste pleito. A 
sua participação é fundamental para dar 
legitimidade aos eleitos e, assim, fortale-
cer a nossa Caixa. Ao longo dos últimos 
16 anos, em especial após o Bradesco re-
tirar o co-patrocínio, seu apoio e decisão 
foram importantes para que a nossa Cas-
seb continuasse viva e cumprindo o seu 
papel, que é prestar assistências aos seus 
associados e dependentes.

Hoje, podemos dizer com tranquili-
dade, vencemos os desafios e ultrapassa-
mos os principais obstáculos, colocando 
a Casseb em um patamar de destaque no 
mercado de autogestão, avançando para 
formarmos um grupo de saúde, com o 
plano-mãe, para os banebianos e seus 
dependentes, o Centro Médico e o plano 
de mercado (Saúde Casseb), que cresce 

Casseb convoca eleição para
escolha da diretoria e conselhos

de maneira sólida e com bons resultados.
Eleger nossos dirigentes é, pois, uma 

tarefa importante de todos os cassebia-
nos, escolhendo aqueles que melhor 
podem gerir a nossa Casseb. O desafio 
agora é continuar a boa gestão para ter-
mos no presente e no futuro uma caixa 

de saúde que garanta a nossa assistência, 
evitando os caríssimos planos de merca-
do, que estão longe de nossa capacidade 
de pagamento e nem sempre possuem a 
qualidade do que temos hoje.

Portanto, esperamos você em mais 
esta eleição. Vote! Participe!
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A Diretoria Executiva da Casseb (Caixa de Assistência dos Empregados do 
Baneb), no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 26, Inciso XIII 
do Estatuto Social vigente, convoca as eleições para a escolha dos mem-
bros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, 
a ser realizada no dia 06 de fevereiro de 2018, por intermédio de cédula 
individual para os Conselhos e a Diretoria referidos. O período para o re-
gistro de inscrição de chapas será de 30 dias antes das eleições.
                                                                     Salvador, 02 de dezembro de 2017

Comissão Eleitoral: 
Gutemberg de 
Jesus Barreto Brito 
(Presidente), Marco 
Antonio Brito do 
Espírito Santo 
(Secretário) e Carlos 
de Azevedo Araújo.

Suplentes: 
Aristiobaldo de Melo 
Cardoso, Antonio de 
Barros Souza e José 
Leite do Nascimento 
Filho.
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