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Sindicato usa
plataforma digital

segura para
realizar votações
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Coronavírus traz novos desafios à comu-
nicação entre sindicato e trabalhadores

Diante do novo momento na vida
dos brasileiros, que tem exigido
mudanças de comportamento, é
preciso ter bom senso para enfren-
tar e superar a ameaça do novo
coronavírus. Assim, o Sindicato dos
Metalúrgicos vem buscando alter-
nativas para que a comunicação
com os trabalhadores continue
sendo transparente, assertiva e ob-
jetiva, garantindo um resultado que
responda sempre as expectativas.
E considerando as medidas sanitá-
rias determinadas por órgão respon-
sáveis pela saúde e autoridades lo-
cais, não tem sido possível realizar
qualquer assembleia presencial.
Essa medida tem como finalidade,
diminuir a propagação do vírus.

Assim, desde março, quando o surto
do coronavírus foi classificado como
pandemia, todas as convocações, de-
liberações e decisões das assemble-
ias, assim como a formalização e pu-
blicidade de convenção ou de acor-
do coletivo de trabalho, estão sen-
do feitos por meios eletrônicos e
com prazos de convocação reduzi-
dos, inclusive a própria Medida Pro-
visória 936/2020 editada pelo Go-
verno Federal em 1º de abril, orien-
ta os sindicatos neste sentido.

Porém, devido à urgência da situa-
ção e pelo fato do sindicato não pos-
suir os meios eletrônicos exigidos
para a realização das assembleias,
foi feito uma parceria com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos da Grande
Curitiba, que já possuí uma plata-
forma para a realização desse tipo
de assembleia virtual. Com isso, to-
das as votações convocadas pelo
sindicato têm sido realizadas atra-
vés dessa plataforma. Assim, o sin-
dicato esclarece e tranquiliza a to-
dos os trabalhadores quanto ao seu
uso, pois apesar do trabalhador ter
que confirmar seus dados (nome e
CPF), não é possível ter conheci-
mento da sua opção de voto.

A confirmação dos dados se faz ne-

cessária para que somente traba-
lhadores em condição de voto pos-
sam exercer o seu direito. Lembran-
do que nas eleições gerais, por
exemplo, o trabalhador primeiro se
identifica como eleitor, através de
seu título ou outro documento váli-
do, para se dirigir a urna de votação.

Abaixo seguem duas telas demons-
trativas de assembleias realizadas
pelo sindicato, onde em uma hou-
ve a APROVAÇÃO da proposta apre-
sentada pela empresa e outra com
a REPROVAÇÃO. Vejam que so-
mente é possível saber a quanti-
dade de votos e o percentual de
aprovação ou reprovação e NÃO os
dados dos trabalhadores que par-
ticiparam da votação.

EXEMPLO DE
PROPOSTA
APROVADA

EXEMPLO DE
PROPOSTA
REPROVADA

TRABALHADOR, NÃO SE DEIXE ENGANAR POR BOATOS
QUE SÓ PREJUDICAM A NEGOCIAÇÃO COLETIVA.
EXERÇA O SEU DIREITO DE VOTO E VOTE CONSCIENTE.



Sindicato solicita
comparecimento

O departmento jurídico do
Sindicato dos Metalúr-
gicos do Sul Fluminense
solicita o comparecimen-
to do trabalhador  ISRAEL
BERNARDO DA SILVA
para retirar o seu alvará.
Em virtude das medidas
de isolamento social e cui-
dados e proteção ao coro-
navírus, o  horário de fun-
cionamento do sindicato
é de segunda a quinta-fei-
ra, das 13h às 17h.
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