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Saiba como recuperar sua senha para votação nas Eleições Forluz 2020 

Se você perdeu a sua senha de votação para as Eleições Forluz 2020, fique atento ao 

passo a passo. Basta seguir o procedimento para recuperar esta informação e conseguir 

efetuar o seu voto.  

1 – Primeiramente, clique aqui e acesse o site das Eleições. Em seguida, selecione o 

menu “Acesse e Vote”, logo na página principal.  

 

2 – Em seguida, será exibida a tela abaixo. Selecione “Clique Aqui para Votar”.   

 

https://eleicoesforluz.com.br/
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3 – Na tela demonstrada abaixo, preencha as informações solicitadas no campo 

Recuperação de Senha. Insira os dados do seu CPF e caracteres aleatórios. Depois, 

clique logo abaixo no botão Solicitar Mensagem. 

 

4- O Portal irá gerar uma tela de confirmação da sua requisição. Nesta tela, pressione o 

botão Enviar E-mail. Assim, o sistema encaminhará sua senha em seu e-mail cadastrado 

junto à Forluz.  
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5 – Pronto! Você completou o processo. Se o seu cadastro estiver correto, será exibida 

a mensagem abaixo, confirmando seu pedido.  

 

6-  No entanto, caso seu e-mail não esteja cadastrado na base de dados extraída para o 

processo eleitoral, o procedimento de recuperação da senha não será possível. Sendo 

assim, será exibida outra mensagem. 
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7 – Por fim, o e-mail encaminhado para a recuperação da senha seguirá o modelo 

abaixo.  

 

 Atenção: lembramos que a base de dados extraída para o envio de senhas das 

Eleições foi auditada e não será alterada. Ou seja: se o seu endereço de e-mail 

estiver errado ou não constar no cadastro da Forluz, não será possível atualizar 

a informação durante o processo eleitoral.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento pelo 0800 090 90 

90 e (31) 3214-6600 (ligações realizadas pelo celular) ou envie um e-mail para 

eleicoes@forluz.org.br.  

 

mailto:eleicoes@forluz.org.br

