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CATEGORIA COBRA EXPLICAÇÕES DA 
PREVINORTE SOBRE INSINUAÇÕES DA MÍDIA  

 
m sua edição 2323 des-
ta semana, a revista 
Veja colocou em dúvida 
a atuação do diretor fi-

nanceiro da Previnorte, Fábio 
Resende, expondo os nomes 
da Fundação e da Eletronorte. 
A revista menciona que, por 
“ordem” da ex-ministra Erenice 
Guerra, o diretor deveria de-
terminar a aquisição de títulos 
de uma corretora. Ao mesmo 
tempo em que a reportagem 
levanta suspeitas de ingerên-
cia política sobre a Fundação, 
admite que “não se sabe se o 
negócio foi efetivamente con-
cretizado”, chegando a afirmar 
que “o diretor ouviu a determi-
nação e permaneceu calado”. 
Veja ao lado um longo trecho 
da matéria.  

Embora os investimentos re-
alizados pela Fundação sejam 
determinados e limitados por 
políticas definidas pelo seu Co-
mitê de Investimentos, avalia-
dos e aprovados pelo Conse-
lho Deliberativo, e controlados 
pelo Conselho Fiscal, o STIU-
DF requereu esclarecimentos 
à Previnorte sobre as insinua-
ções da revista e solicita da 
Eletronorte manifestação sobre 
os fatos, uma vez que a em-
presa é sua patrocinadora. 

A Previnorte, em seu infor-
me 426 do dia 27 de maio, es-
clarece que a mencionada 
compra de títulos para sua 
carteira de investimentos não 
encontra amparo em suas prá-

ticas de governança, que pre-
vê limites para cada tipo de in-
vestimento e realiza apenas as 
aplicações com um alto grau 
de segurança estabelecido pe-
lo mercado. Afirma ainda que 
“não manteve, nos últimos 
anos, qualquer relacionamento 
com o Banco Cruzeiro do Sul 
ou com a corretora menciona-
da”, repudiando qualquer insi-
nuação de ingerência política 
na gestão da Fundação. 

Erenice Guerra e Fábio Re-
sende já foram empregados da 
Eletronorte, e muitos trabalha-
dores da empresa os conhe-
cem. Entretanto, em reuniões 
para tratar de assuntos que 
possam ser de interesse da 
Previnorte, é boa prática sem-
pre contar com a presença de 
mais de um representante da 
Fundação, para evitar esse 
tipo de situação. 

Mesmo tendo nos conselhos 
e comitê da Previnorte a parti-
cipação de trabalhadores da 
Eletronorte, que possam ates-
tar a segurança e a transpa-
rência dos investimentos da 
Fundação, a categoria deve 
sempre acompanhar suas apli-
cações. 

A categoria espera das Dire-
torias da Previnorte e Eletro-
norte a convocação de uma 
reunião, no auditório da Sede, 
em vídeo-conferência com as 
demais regionais, para prestar 
os devidos esclarecimentos. 

A Previnorte é nossa! 
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