Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020.
Circular nº 22/2020
Ref.: Retificação Resultado CAJE
Senhor Presidente,
Com a finalidade de esclarecermos uma dúvida que pairou sobre o processo
eleitoral para a escolha dos representantes da Comissão de Atletas de Judô Eletiva da
CBJ (CAJE), hoje pela manhã, tivemos uma reunião com a participação do presidente
desta Comissão Eleitoral, o atleta Victor Penalber e o representante da empresa
Elejaonline, o senhor Pedro Maciel, e o assunto tratado foi o mencionado em nossa
reunião de ontem que era a repetição em todos os estados do número de atletas que
optaram em votar em Branco ou votar Nulo.
Nesta reunião, o representante da Elejaonline, nos assegurou que foi um
problema apenas na geração de relatórios, que em nada alterou o resultado final das
eleições. O que realmente aconteceu, segundo ele, é que ao gerar estes relatórios o
sistema incluía a soma destes votos brancos e nulos e disponibilizava em todos os
estados. Com o envio do relatório retificado, que os senhores receberão em anexo,
poderão perceber que a explicação é consistente, e que realmente somente em alguns
estados tivemos a ocorrência deste tipo de votos e somando-se todos chegamos ao
número de 10 brancos e 08 nulos. Lembrando aqui que estamos nos referindo apenas
sobre a eleição do representante dos estados, uma vez que na dos medalhistas
olímpicos o número foi bem mais expressivo deste tipo de votos.
Mesmo com a explicação e com os relatórios retificados, ainda assim solicitamos
à empresa que nos faça um laudo detalhado de o porquê ocorreu o problema, para que
possamos garantir que o processo que iniciou e transcorreu com a mais absoluta
transparência, possa também terminar do mesmo modo.
Para finalizar, só gostaria mais uma vez de frisar que este é um processo que
não foi idealizado pela CBJ, ele é uma obrigação legal, e que foi organizado pelo
Conselho de Administração, que redigiu o Regimento eleitoral aprovado em Assembleia
em março de 2020, e conduzido pelo Conselho de Ética e pela Comissão Eleitoral,
fazendo deste, talvez um dos processos mais democráticos ao qual já tivemos o prazer
de participar dentro da nossa entidade.
Seguimos aqui à disposição de todos aqueles que queiram sanar mais alguma
dúvida e peço que não se furtem de nos procurar caso ainda haja alguma.
Sendo o que temos para o momento, despedimo-nos.
Atenciosamente,

Silvio Acácio Borges
Presidente

