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A Diretoria da Previnorte, ciosa de sua responsabilidade de preservar a imagem da
Fundação, vem aos participantes informar o que ocorreu no processo de votação e as
providências já adotadas.
Verificou-se que o indício de fraude identificado na votação não foi relacionado a qualquer
invasão no sistema informatizado, tendo em vista o relatório técnico apresentado pela
empresa contratada. A suspeita de fraude foi no sentido de que pessoas votaram por
outras, visto que vários participantes, no último dia de votação, questionaram que, ao
tentarem votar, recebiam a informação : “Já consta registro de voto com este CPF!”.
Cumprindo seu dever de apurar os fatos, a Previnorte já tomou as seguintes providências:
1. Enviou carta aos Patrocinadores narrando a identificação da tentativa de fraude em
vários pontos do patrocinador Eletronorte;
2. Pediu investigação sobre o ocorrido junto à 5ª Delegacia de Polícia Civil do DF, com o
protocolo de requerimento datado de 25/03/2010;
3. Constituiu Comissão, juntamente com a Eletronorte, composta por especialistas.
Como a elucidação do ocorrido pode demorar algum tempo, a Comissão Eleitoral deliberou
dar continuidade ao processo de votação, cujo cronograma será divulgado prontamente.
A Previnorte se vê obrigada a adotar senha postada via correios, como forma de evitar que
terceiros, de posse de dados pessoais conhecidos, votem indevidamente. Esta forma de
envio foi abolida nesta eleição devido a reclamações no pleito passado, inclusive de
entidades representativas.
Aos participantes, lembramos que acompanhar com interesse o processo eleitoral e votar
com consciência e responsabilidade não constitui apenas o exercício de um direito
democrático. É também uma atitude de cidadania e comprometimento com o presente e
com o futuro da Previnorte.
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