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Sindicato e CSN se
reunem para discutir

sobre o turno

TRABALHADORES DO TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO

Ontem, já no final da tarde, o
sindicato recebeu ofício da CSN
chamando para reunião para
discutir alternativas para a jorna-
da de trabalho, na manhã desta
quinta-feira, dia 19. A direção do
sindicato compareceu a reunião,
com a expectativa de avançar nas
propostas para dar uma solução
ao impasse.

Representantes da CSN, imedia-
tamente, disseram que a im-
plantação do turno fixo foi apenas
adiada em função da possibili-
dade sinalizada pelos trabalha-
dores, na última votação realizada
pelo sindicato. Depois seguiu
apresentando uma série de ar-
gumentos e justificativas para o
aumento da jornada, que todos
já conheciam e que agora tornou-
se público.

O fato é que, nesta reunião, o
sindicato não ouviu nenhuma
proposta para ser levada ao co-
nhecimento dos trabalhadores do
turno. Ou seja, a empresa só usou
de argumentos para convencer o
sindicato sobre a necessidade de
alteração da jornada de trabalho.
Além de afirmar que não há

intenção de demitir traba-
lhadores e que o objetivo
é criar condições para o
enfrentamento das difi-
culdades de mercado que
a empresa vem en-
frentando.

Em mesa, o sindicato de-
fendeu a manutenção da
atual jornada, garantida
pela Constituição. Mas
como se trata de uma
decisão dos trabalhadores
que querem ouvir as
propostas da empresa
como alternativa ao turno
fixo, o sindicato espera
que seja apresentada uma
proposta que leve em
consideração, no mínimo,
os seguintes pontos:
garantia de emprego,
tabela de horário defi-
nida pelos trabalha-
dores, uma hora de
intervalo de refeição e
uma compensação financeira
justa que atenda os interesses
dos trabalhadores.

Após exaustiva discussão e
nenhum consenso, ficou esta-

belecida uma nova data para dar
sequência às negociações junto à
empresa, que vai acontecer no
próximo dia 26, às 10h.

Ofício encaminhado ao
sindicato, no final da tarde
de quarta-feira, chamando
o sindicato para negociar
a jornada de trabalho



Marcha reúne a
população em defesa

dos metalúrgicos
Nesta segunda-feira (16/10), a
arquidiocese de Barra do Piraí-
Volta Redonda mobilizou a
população a irem às ruas em
marcha pelo emprego e pela vida,
em defesa do turno de 6 horas.

Diante da constante ameaça da
CSN em acabar com o turno de 6
horas, aumentando a jornada do
turno ininterrupto de revezamento
para 8 horas ou implantar o turno
fixo, centenas de moradores se
manifestaram contra as medidas
da empresa e uniram forças em
uma marcha pelas ruas da cidade,
que terminou em um ato na Praça
Juarez Antunes.

Além dos sindicalistas, repre-
sentantes da igreja, do parlamento
e dos movimentos sociais da
cidade puderam expressar  seu
apoio à causa dos trabalha-
dores metalúrgicos.

“Vivemos tempos difíceis em que
não é fácil manter viva a esperança.

O poder politico e econômico
mostra a cada dia que passa as

suas intenções e os seus propósitos
de esmagar  a classe operária e o
povo simples e pobre através de

medidas que tornam mais
dramáticas as já pesadas condições
de trabalho de homens e mulheres

que precisam trabalhar para o
sustento das suas famílias”.

Dom Francisco Biasin - Bispo

Centenas de manifestantes
se concentraram em frente
à igreja Santa Cecília.
Depois seguiram em
marcha até a Praça Juarez
Antunes para um ato
público em defesa do turno

“Essa manifestação
só reforça que não

estamos sozinhos na
defesa dos interesses
dos trabalhadores, do
turno de 6 horas e da

nossa cidade”.
Silvio Campos -
Presidente do
Sindicato dos
Metalúrgicos


