
A Comissão Eleitoral, para eleição dos cargos 
de Diretor de Benefícios e membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Previnorte, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no item 8 do Regulamento Eleitoral, 
publicado no site da Previnorte,

Resolveu:

Definir as regras da propaganda eleitoral pelos candidatos a Diretor de 
Benefícios e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Previnorte:

Regras para a 
Campanha Eleitoral 

Eleições

A campanha eleitoral para os candidatos a Diretor de Benefícios e 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Previnorte deverá ocorrer 
no período de 18 de novembro a 1º de dezembro de 2021, conforme 
Calendário Eleitoral.

Será facultado aos candidatos apresentarem currículo resumido com 
foto e/ou vídeo, observando padrões e prazos definidos pela Comissão 
Eleitoral, para inclusão no site da Previnorte, na área relativa às eleições, 
bem como indicação de links para redes sociais/páginas de campanha.

Os candidatos que enviarem foto para a Previnorte, desde já autorizam que 
a foto conste ao lado do nome, na cédula eletrônica do sistema de 
votação eletrônica.

A Previnorte não se compromete com as informações, opiniões, 
mensagens e dados apresentados pelos candidatos em suas redes 
sociais/páginas de campanha, disponibilizados no site da Previnorte, na 
área relativa às eleições, sendo integralmente de responsabilidade do 
candidato.
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É vedado o uso de e-mail corporativo para remessa de material 
eletrônico de divulgação de qualquer propaganda eleitoral.

É permitida a utilização de e-mail pessoal dos candidatos, observadas as 
normas vigentes de uso de correio eletrônico.

É vedado pelos candidatos o uso de equipamentos e de material de 
reprografia e de multigrafia da Previnorte e patrocinadores para 
confecção de propaganda eleitoral.

É permitido o uso de equipamentos de telefonia pessoal pelos 
candidatos, sendo vedado o uso do telefone fixo ou celular da 
Previnorte e patrocinadores para efetuar propaganda eleitoral.

É vedado o custeio ou reembolso pela Previnorte de qualquer 
custo/despesa dos candidatos, incluindo, o pagamento de taxas e 
emolumentos para obtenção das certidões exigidas no Regulamento 
Eleitoral.

A Previnorte e a Comissão Eleitoral não se responsabilizam pelo conteúdo 
e pela forma do material de propaganda dos candidatos, sendo vedado o 
uso de palavras preconceituosas, ofensivas à honra e a integridade 
física e moral dos candidatos e dos eleitores.

Os candidatos concorrentes a cargos distintos poderão firmar acordos 
para usufruto mútuo de propaganda eleitoral, observando-se o disposto 
no item 10.

A não observância das presentes regras poderá ser objeto de 
manifestação específica de qualquer participante da Previnorte à 
Comissão Eleitoral, com indicação do fato e da autoria e a apresentação 
de evidências, visando às providencias cabíveis quanto ao processo 
eleitoral, podendo resultar na cassação do registro de candidatura.

Casos omissos quanta a divulgação e/ou propaganda dos candidatos,
relativamente ao presente processo eleitoral, serão resolvidos exclusiva e 
soberanamente pela Comissão Eleitoral.

COMISSÃO ELEITORAL


