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COHAB | ACORDO COLETIVO 2020/2021
ASSEMBLEIA DIGITAL PARA APROVAÇÃO
DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
VOTAÇÃO
Acesse no celular ou computador o endereço:

votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br

INÍCIO: quinta-feira, dia 23/7, às 8 horas | TÉRMINO: sexta-feira, dia 24/7, às 18 horas
O sindicato inicia a campanha salarial da COHAB,
em meio à pandemia de Coronavírus, motivo pelo qual
a votação da pauta de reivindicações será no formato
digital. Se as negociações passadas já foram difíceis,
Em caso
de dúvidas

Envie mensagem para o
WhatsApp
99275-4521 e
solicite o link para votação.

com a atual realidade de crises política, econômica e de
saúde, as di!culdades aumentaram. Mas o sindicato não
desiste da luta e chama a categoria para se organizar e
votar nessa assembleia. Participe!

Ou acesse as redes sociais do sindicato:
facebook.com/sindicatocivilvr
|
instagram.com/sindicatocivilvr

twitter.com/sindicatocivil
www.sindicatocivilvr.com.br

|

Passo a passo para votação digital

1

3

2
Bem-vindo a sala de votação

Veja a pauta de reivindicações da convenção coletiva. No final vote SIM ou NÃO

Pauta de Reivindicações para Acordo Coletivo
de Trabalho 2020/2021 da Cohab-VR
Confira abaixo os detalhes da pauta em votação

votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br
VOLTA REDONDA E REGIÃO

Bem-vindo a nossa central de votações online.
Preencha os dados abaixo, para acessar a sala de votação

Acesse o
endereço
eletrônico

Digite o
seu CPF

*Preencha o CPF

Deslize a tela
Veja a pauta
de reivindicações
Deseja acrescentar alguma reivindicação?

Cohab-VR

Opcional
Você concorda?

ENTRAR
(*) Campo obrigatório

No final, vote
sim ou não

SIM

NÃO

