O novo normal
e as reuniões
virtuais.
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MUNDO VIRTUAL EM TEMPO
DE PANDEMIA
Em 2020, com o advento da pandemia do
Coronavírus, mais um desafio colocou as
entidades a prova de fogo, isolando e
distanciando ainda mais seus filiados e
associados (não bastando as mudanças da
reforma
trabalhista,
que
tornou
a
contribuição
sindical
não
obrigatória
minando em média 80% das contribuições
que mantinham essas entidades levandoas a se reinventarem). Mas a tecnologia se
mostrou presente trazendo
os efeitos
positivos da pandemia nas operações das
entidades sindicais: que
considerando o
impedimento de reuniões presenciais, com
vista a evitar aglomeração de pessoas, as
entidades resolveram por bem, fazerem as
reuniões, assembleias e eventos, usando as
plataformas da internet (Zoom, Google
Meet, Teams, Whereby, Instagram, etc).
Essas experiências estão sendo muito
positivas,
conforme
os
números
de
presenças nos monitores e smartphones,
(média de 133 participantes por evento
com duração média de 1:30hs). Além do
aumento de participantes desses eventos,
projetou mais rápido e fácil sua identidade
visual para seus representados.
Inicialmente tivemos algumas dificuldades
entre os pares, ainda muito recente o uso
desses expedientes, as pessoas

não dominam operacionalmente a postura
mais adequada e do preparo prévio do
próprio posicionamento diante de seu
webcam no ambiente da nova “sala”
estabelecida para o meet, as quais ainda
não
preparadas
para
esse
trabalho,
apresentam se com: pouca luminosidade,
trajes pouco apropriados, pano de fundo
bizarro, o que demonstra que precisamos
de uma certa orientação em termos de
lay-out, para não distorcer a elegância e
beleza de nossos (as) colegas diante do
vídeo.
Noutro lado, precisamos entender que
esse
modo
operacional
deverá
ser
efetivado,
dado
os
bons
resultados
colhidos pelas inúmeras reuniões já feitas,
as quais se mostraram muito eficazes, com
ótima aceitação e baixo custo.
Certo de que isso veio para ficar,
sugerimos aos líderes das entidades,
buscar profissionais de produção de
vídeos de forma a nos orientar como
ergonomicamente devemos nos posicionar
diante
dessas
produções,
além
das
diversas opções de otimização no uso
dessas ferramentas.
Fica aí nossa sugestão de capa.
No mais, viva o novo normal.
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