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Amanhã é dia de eleição
2010
Eleições

Durante o dia 27 de abril, no horário de 8h30 às 18h, horário de Brasília, será realizada a votação por
meio eletrônico. Todo participante que dispuser de um computador ligado à Internet poderá acessar o
site www.previnorte.com.br e votar da seguinte forma:
Veja como será o voto pela internet:
1. Ao acessar o site da Previnorte, clicar no link Eleições 2010;
2. Clicar em “votar”;
3. Inserir CPF e senha;
4. Surge uma pergunta pessoal - responder, observando o formato solicitado ;
5. Digitar o código que aparecerá, observando se letra maiúscula ou minúscula;
6. Aparecerá a cédula com os nomes dos candidatos, conforme a situação de cada
participante: ativo ou aposentado;
7. Escolher os candidatos e clicar em “votar” - você deverá votar em todos os cargos;
8. Aparecerá uma tela com as fotos dos candidatos escolhidos e duas opções: “mudar minhas
opções” e “confirmar”;
9. Após confirmar o voto, aparecerá a mensagem “Seu voto foi computado com sucesso”.
!

Importante:
4 a senha é exclusiva para votação.
4 a senha de votação é única, pessoal e intransferível.
4 após a confirmação do voto, o eleitor não poderá modificá-lo.
Prestigiando e colaborando com o processo, os Patrocinadores Eletrobras-Eletronorte, EletrobrasAmazonas Energia, Eletrobras-Boa Vista Energia e Eletrobras-Eletroacre colocarão computadores
à disposição dos participantes que queiram votar, bem como divulgarão as eleições. A Previnorte
também colocará em sua sede computadores à disposição para serem utilizados pelos
participantes.
Procure conhecer o histórico e as propostas de cada candidato antes de definir seu voto.
Será principalmente por meio dele que você participará dos destinos da Previnorte.
Veja no nosso site os currículos dos candidatos.
Relacionamento com Participantes: Fone: 61- 2105.0300 - Fax: 61- 2105. 0301
www.previnorte.com.br

