
 
 
 
 
 
 
 

 

 

STM Nº 0818/SEC/2019.                                                       Recife, 08 de julho de 2019.   
                                                                   

Ilmo. Sr. 
Chefe de Recursos Humanos das Empresas: 
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A 
 
Ementa.:    Remessa de Edital para afixação 
 

Em continuidade ao cumprimento do previsto na Cláusula 73ª (Septuagésima Terceira) da 
Convenção Coletiva de Trabalho com vigência até 31/08/2019, vimos informar que a eleição de 
Representante dos empregados dessa empresa ocorrerá no período estabelecido no calendário de 
atividades informado neste ofício. Dessa forma solicitamos dessa empresa os préstimos necessários 
para realização do referido pleito, especialmente no que se refere a: I - Reserva de local de fácil 
acesso para colocação da urna com Cabine de votação e da mesa para assinaturas dos votantes, - II – 
Disponibilização da lista de Trabalhadores votantes com local para assinatura, para a eleição que 
será realizada nos dias 23 e 25 de julho de 2019, dentro das dependências da supra declinada 
empresa, ficará a cargo do SINDMETAL-PE o Preenchimento dos formulários de inscrição com a 
entrega de contra-recibo ao candidato inscrito, conforme lista de candidatos inscritos e das Cédulas 
de Votação com todos candidatos inscritos, se comprometendo a comunicar em 24 horas à empresa 
dos candidatos inscritos que participarão do processo de eleição. 
 
Outrossim, solicitamos a afixação do mesmo, em quadro de aviso, desta conceituada empresa, de 
que trata a Cláusula 68ª (Sexagésima Oitava) da Convenção Coletiva em vigor, para ciência dos 
interessados,  bem como também será divulgado no canal Digital de Divulgação na Internet desta 
entidade Sindical para ampla divulgação do processo de Escolha do Representante dos Empregados 
da supra empresa indicada. 
 
Sendo assim, solicitamos que esta conceituada empresa indique um Representante para que 
acompanhe todas as Etapas do Processo Eleitoral especificadas no Edital, contamos com a 
colaboração de V.Sas., e na certeza de sermos atendidos, concernente ao assunto em pauta, valemo-
nos do ensejo para externar nosso apreço e distinta consideração. 
 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 
Atenciosamente, 

 

 
 

Edson José Araújo Pereira 
Secretário Geral do SINDEMETAL-PE 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ORDEM DO DIA: ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS  

 
O Diretor presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Material Elétrico no Estado de Pernambuco – SINDMETAL-PE, Sr. Henrique Gomes do Nascimento, 
inscrito no CPF: 764.057.704-78, comunica a todos os empregados da empresa BALL BEVERAGE CAN 
SOUTH AMERICA S/A, inscrita no CNPJ 29.506.474/0039-64, situada na ROD PE 60, KM 07, ALA D – 
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO DE SUAPE – CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, CEP 54.515-070, 
que estará dando início ao processo de Eleição para Representante dos Empregados, de que trata a 
Cláusula 73ª (Septuagésima Terceira) da Convenção Coletiva de Trabalho com vigência até 
31/08/2019. 

 
Assim, faz saber que, a partir do dia 08/07/2019 o supra citado processo de eleição terá início 
conforme o seguinte cronograma: 
 

Atividades: 
Dia:    08/07/2019 – Afixação do Edital de Convocação; 
Dias: 11/07/2019 a 18/07/2019 – Inscrição dos trabalhadores interessados; 
Locais de Inscrições: Na sede do SINDMETAL-PE, na Secretaria Geral; 
Horário das inscrições: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas; 
Dia da eleição:  23 e 25/07/2019 – Coleta de votos; 
Quórum: 1° Escrutínio – 50% + 1 voto, em não atingimento do Quórum, 2º 

Escrutínio – 40% + 1 voto após 07 dias da primeira votação; 
Dia da Apuração: 25/07/2019 – às 19:30 horas logo após encerramento da votação; 
Hora da votação: das 10:00 às 19:00 horas; 
Local de votação:  Sede da empresa; 
Mandato:   26/07/2019 a 25/07/2022; 
Disposições Finais: O processo Eleitoral será assegurado com acompanhamento do 

Representante do Sindicato Designado e colaboração do 
Representante da empresa indicado e as inscrições deverão ser feita 
por ordem de inscrição de cada candidato e a eleição observará os 
princípios de eleição direta, do voto secreto e do direito de 
participação de qualquer empregado interessado, ficando eleito o 
candidato mais votado como representante dos empregados da 
empresa. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
No local de inscrição os candidatos deverão receber o recibo de inscrição, devendo o SINDMETAL-
PE comunicar no prazo de 24 horas à empresa do candidato inscrito através de seu email: 
sindmetalpe@sindmetalpe.org.br. 

 
 

Recife, 08 de julho de 2019. 
 
 
 
 

Henrique Gomes do Nascimento  
Diretor Presidente do SINDMETAL-PE 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

STM Nº 0818/SEC/2019.                                          Recife, 08 de Julho de 2019.   
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