
PASSO A PASSO
PARA ACESSAR
AS FERRAMENTAS 
VIRTUAIS QUE 
SERÃO UTILIZADAS 
NA VOTAÇÃO E NA 
TRANSMISSÃO
DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 
2021 DIGITAL



Olá, cooperados!

Este tutorial foi montado para facilitar o seu 
entendimento e participação em nossa AGO 2021 
Digital, na segunda-feira (22/03/2021).

Iremos dividi-lo em dois momentos, sendo:

1º MOMENTO • Votação dos Conselhos
de Administração e Fiscal (Das 13h até as 19h, 
acessando o link:  
ago2021unimedcascavel.elejaonline.com 
com a senha e o login recebidas no seu e-mail);

2º MOMENTO • AGO 2021 Digital com a prestação 
de contas e aprovações das demonstrações 
financeiras, remuneração de conselhos e 
distribuição de sobras (A partir das 19h acessando 
a plataforma Zoom com o link que será enviado no 
e-mail na segunda-feira)

Confira abaixo o passo a passo detalhado de como 
participar desses 2 momentos:

AGO
2021

33ª Assembleia
Geral Ordinária
Digital



CONFIRA O PASSO 
A PASSO PARA VOTAR

1 – Recebimento do e-mail e/ou SMS 
para acesso à votação:

No e-mail enviando pela Plataforma ‘Eleja Online’, você receberá o 
link de acesso para a votação referente a AGO 2021 Digital, bem como 
a senha provisória (que deverá ser alterada no primeiro acesso). 

No SMS enviado também pela plataforma ‘Eleja Online’, você 
receberá o link de acesso e também a senha provisória, que 
conforme já mencionado, deverá ser alterada no seu primeiro acesso.

O login será o número do seu CRM mais a senha que você irá 
alterar no primeiro acesso. 

#1º MOMENTO

Lembrete Caso não tenha recebido o link, certifique-se olhando na Caixa de Spam,
no Lixo Eletrônico ou até mesmo na Caixa de Saída do seu e-mail. 



2 – Primeiro acesso à Plataforma ‘Eleja Online’:

Ao entrar na plataforma, na tela inicial, CLIQUE 
no botão ‘Entrar na votação’. 

Após clicar, você será direcionado para a tela 
onde deverá fazer a sua identificação. 

1º passo – Informe o seu CRM 
(Somente números).

2º passo – Digite a senha provisória 
que foi enviada por e-mail e/ou 
SMS e clique em ‘Logar’.



3 – Criar a nova senha

4 – Votação para o Conselho de Administração

Na próxima tela, você deverá informar a nova 
senha que irá utilizar para a votação.

Atenção, cooperado! Essa é a primeira votação do dia para ser realizada 
referente a escolha dos Conselhos de Administração e Fiscal. A votação 
tem início às 13h e ficará disponível até as 19h. Boa votação! 

Na tela inicial, clique no botão ‘Iniciar votação’.

• No primeiro campo, 

digite a nova senha. 

• No segundo campo, 

digite novamente a senha 

para a confirmação.

Essa senha deverá conter somente números. 

Importante!

Anote a senha em algum local seguro, somente 
com ela (mais o seu CRM) será possível votar.

Lembrete



Nesta tela, você irá escolher e votar no nome de uma das 
duas chapas participantes ou em branco.

Após a escolha do 
candidato, será 
necessário confirmar 
o seu voto. 

Se clicar em “Sim”, esta tela aparecerá em seu monitor.

Caso você clique em “Não”, voltará para a tela inicial da votação. 

No dia da eleição o nome das duas chapas irá aparecer de forma rotativa. 

Importante!



Agora, você deverá escolher até três opções de candidatos 
para o Conselho Fiscal • Exercício 2021.

• Nesta tela você pode escolher e votar em 3 candidatos ou 
em 2 candidatos ou em 1 candidato ou ainda só Branco e 
não escolher nenhum candidato.

• Após concluir cada votação, o seu voto ficará disponível 
no menu “Comprovantes”. Você terá a opção de imprimir 
ou enviar para o seu e-mail cadastrado. 

Após encerrar a sua votação para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, as 
próximas etapas serão apenas no período da noite. Participe da AGO 2021 Digital, a partir 
das 19 horas, pela plataforma Zoom, pelo link enviado no seu e-mail e/ou SMS, que está 
detalhado também com um passo a passo abaixo. 

Lembrete



CONFIRA COMO ASSISTIR 
A AGO 2021 DIGITAL PELA 
PLATAFORMA ZOOM

Para acessar a Assembleia, o cooperado terá disponível 
duas maneiras diferentes. Confira! 

Como participar da Assembleia pelo COMPUTADOR? 

1 - Acessando o link do Zoom que será enviado, pela Unimed 
Cascavel, na segunda-feira (22/03/2021)

#2º MOMENTO

A Assembleia Geral Ordinária 2021 Digital iniciará as 19h. Esse será o 
segundo momento do dia da participação dos cooperados. O primeiro 
momento ocorreu durante a tarde, quando você já escolheu e votou nos 
Conselhos Administrativos e Fiscal.

Pelo computador, você também tem duas opções para 
participar da Assembleia • Prestação de contas.

1ª opção • Você poderá participar 
da Assembleia sem precisar baixar 
o aplicativo, para assistir nesse 
formato, clique na opção: “Ingresse 
em seu navegador”, digite seu nome, 
selecione a opção “Não sou um robô” 
e clique em “Entrar”. 

Lembrete Caso não tenha recebido o link, certifique-se olhando na Caixa de Spam,
no Lixo Eletrônico ou até mesmo na Caixa de Saída do seu e-mail. 

2 - Acessando a Plataforma “Eleja Online” você deverá clicar na 
opção: “Assistir transmissão da assembleia”.



Caso a reunião ainda não tenha iniciado, você irá ver 
esta tela, após o início você entrará na tela da AGO 
automaticamente.

2ª opção • Você também tem a opção de baixar o Aplicativo Zoom 
no seu computador. Para isso, clique em “Baixar agora”, aguarde a 
instalação e você entrará na tela da AGO automaticamente. 

• Caso já tenha instalado o aplicativo em seu navegador, clique 
na opção: “Abrir Zoom Meetings”, você entrará na tela da AGO 
automaticamente.



Como participar da assembleia pelo CELULAR? 

Para participar da Assembleia pelo smartphone, o cooperado 
precisará baixar o Aplicativo Zoom Cloud Meetings.

Android
Procure por Zoom Cloud Meetings e clique em 
Instalar ou abra diretamente pelo link abaixo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Apple
Procure por Zoom Cloud Meetings e clique em 
Obter ou abra diretamente pelo link abaixo:

https://apps.apple.com/br/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

Você receberá o link do Zoom na segunda-feira (22/03/2021).

Importante!

PARA PARTICIPAR DAS VOTAÇÕES 
DURANTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DA AGO 2021 DIGITAL  

Recebimento do e-mail e/ou SMS para acesso à Assembleia:

• No e-mail enviado pela Plataforma ‘Eleja Online’, você receberá o 
link de acesso para a AGO 2021 Digital, bem como a senha provisória 
(que deverá ser alterada no primeiro acesso). 

Lembrete Caso não tenha recebido o link, certifique-se olhando na Caixa de Spam,
no Lixo Eletrônico ou até mesmo na Caixa de Saída do seu e-mail. 



• No SMS enviado também pela plataforma ‘Eleja Online’, você 
receberá o link de acesso e também a senha provisória, que conforme 
já mencionado, deverá ser alterada no seu primeiro acesso.

1ª Votação para aprovar as Demonstrações Financeiras 2020.

O login será o número 
do seu CRM mais a 
senha que você irá 
alterar no primeiro 
acesso. 

Durante a apresentação terão momentos específicos para a realização 
das votações sobre: aprovação das demonstrações financeiras 2020, 
destinação de sobras 2020 e remuneração dos conselhos 2021. Em 
cada momento deste você terá 5 minutos para votar e será orientado 
pela transmissão digital para realizar a votação. Nesses momentos de 
aprovações, você utilizará o mesmo login e senha utilizados na votação 
dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Na plataforma Eleja Online você seguirá estes passos:

Clique em uma das opções disponíveis: “Sim”, “Não” e “Abstenção”. 



2ª Votação para aprovar a Destinação de Sobras 2020.

3ª Votação para aprovar a Proposta de remuneração dos 
conselhos 2021.

Clique em uma das opções disponíveis: “Sim”, “Não” e “Abstenção”. 

Clique em uma das opções disponíveis: “Sim”, “Não” e “Abstenção”. 

• Após concluir cada votação, o seu voto ficará disponível no menu 
“Comprovantes”. Você terá a opção de imprimir ou enviar para o 
seu e-mail cadastrado. 



Para conferir todas as informações relacionadas 
a AGO 2021 Digital, acesse a página da AGO no 

site da Unimed Cascavel:

Para dúvidas durante o dia da votação,
entre em contato pelos seguintes canais: 

Eleja Online:
0800 941 3003

Unimed Cascavel
ago2021@unimedcascavel.coop.br

(45) 3220-7101   |   (45) 3220-7083

No site você terá disponível todos os documentos,

informações e comunicados que foram disponibilizados. 

Clique no link abaixo e assista a mensagem do 
presidente da Unimed Cascavel, Danilo Galletto:

Além disso, preparamos um vídeo com todas as 
informações necessárias referente ao formato da

AGO 2021 Digital, clique no link a seguir e confira!

unimedcascavel.coop.br/ago2021

https://youtu.be/zn2-CRj3saQ

https://youtu.be/nCJ2skE0ivc




