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SEU VOTO É FUNDAMENTAL

Basta ter acesso 
a uma conexão 
de internet e 
poderá votar 
pelo computador, 
notebook, telefone
celular ou tablet

A eleição para a diretoria - gestão 
2021-2025 - será realizada no perío-
do das 8 horas do dia 17 de agosto 
de 2020 e se encerrará às 18 horas 
do dia 24 de agosto de 2020, com 
votação online.

A votação será virtual, conside-
rando este momento de pandemia da 
covid-19, evitando aglomeração de 
pessoas, conforme recomendação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e das demais autoridades médicas e 

CHAPA ÚNICA
Cumpridas as exigências 

legais, foi inscrita chapa única 
denominada “Ética e Coragem 
para Ampliar Conquistas”, en-
cabeçada pelo atual presidente 
Gladir Basso. Mesmo com cha-
pa única, o processo eleitoral do 
Sindicato terá que ser realizado 
normalmente.Primeiro passo para votar é acessar o site do sindicato www.bancarioscascavel.org.br

De 17 a 24 de agosto de 2020, 
acesse www.bancarioscascavel.org.br
e participe da eleição do Sindicato
Veja o passo a passo para votar, no verso

Votação Online

cumprindo as exigências legais.
Podem votar todos os bancários 

com mais de três meses de filiação e 
que estejam em dia com as mensali-
dades junto ao Sindicato.

VOTAÇÃO PELA INTERNET
Esteja onde estiver, o associado 

do Sindicato de Cascavel e Região 
poderá votar de qualquer localidade, 
basta ter acesso a uma conexão de in-
ternet, e poderá votar pelo computador, 

notebook, telefone celular ou tablet.
A comissão eleitoral informa tam-

bém que para os associados habilita-
dos a votar e que não tenham acesso 
à internet, será disponibilizado um 
terminal de computador na sede 
administrativa do Sindicato, na Rua 
Souza Naves, 3983, 7º andar, sala 
701, Ed. Centro Comercial Lince, em 
Cascavel, nos dias 17, 18, 19, 20, 21 
e 24 de agosto de 2020, das 8h às 
12h e das 13h30 às 16h.

De 17 a 24 de agosto, 
eleição para a diretoria 
do Sindicato será online
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Acessar o site do sindicato (www.bancarioscasca-
vel.org.br). no banner “ELEIÇÃO SINDICAL 2020” 
ou no link enviado por SMS ou e-mail e clicar na 
URL da página de votação; 

Insira o número do seu CPF (sem separações) e 
número da matrícula funcional (sem dígito); 

Ao entrar na área de votação clique em “ACESSAR 
VOTAÇÃO”;

Leia atentamente as perguntas (chapa 1, branco 
ou nulo) e selecione uma das respostas.

Nos dias da eleição (17 a 24 de agosto), o Sindicato 
disponibilizará para os associados de atendimento especial, 
para esclarecer quaisquer dúvidas referentes à eleição e 
solucionar eventuais problemas.

Para obter informações, basta o associado ligar para 
(45)  99972.2106, 99973.4600 e 99141.0608, nos oito dias 
da eleição (17 a 24 de agosto), das 8h às 21h. 

Participe da eleição. Quanto maior a sua participação, 
mais representativo e forte será o Sindicato dos Bancários de 
Cascavel e Região.

Em caso de cadastro não locali-
zado, confirme o voto em separado e 
preencha os dados cadastrais. Assim 
que clicar em “salvar um código de 
segurança” será encaminhado para o 
número de telefone cadastrado. Insira o 
código de 4 dígitos, clique em “concordo 
com o termo de responsabilidade”.

Para votar, no período de 
17 a 24 de agosto de 2020, 
siga as seguintes orientações:

Tire sua dúvida nos dias da eleição

Se os dados não 
forem encontrados, 
como votar

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS 

DE CASCAVEL E REGIÃO

CPF (sem separação)

MATRÍCULA FUNCIONAL (sem dígito)

A votação 

será online

Veja o passo a passo da votação
INSTRUÇÕES
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