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Plebiscito sobre o
turno de 6 horas

No próximo dia 18 vai vencer o acordo cole-
tivo do turno de revezamento dos trabalhado-
res da CSN. E, em ofício à direção da empresa,
o Sindicato manifestou o anseio de restabelecer
o turno ininterrupto de 6 horas, conforme o
Art. 7º, Inciso XIV, da Constituição Federal.

A CSN encaminhou um documento pedin-
do a prorrogação do acordo do turno inin-
terrupto de 8 horas por 60 dias, a contar do
vencimento, para que se estabeleça a nego-
ciação.

A direção do sindicato realizará um plebis-
cito, no próximo dia 18/6 (quarta-feira), no
horário das 6h30 às 17h,  na Praça Juarez
Antunes, para que os trabalhadores decidam
o que é melhor: a manutenção do turno de 8
horas, com compensação financeira, ou a im-
plantação do turno de 6 horas.

Não é necessário lembrar aos companhei-
ros que a luta que o movimento sindical vem
travando pela redução da jornada de traba-
lho é histórica.  Esta luta contra o capital
aqui na Região Sul Fluminense já ocorre há
décadas. Na greve de 1988, o sindicato lu-
tou pela implantação do turno de 6 horas,
já garantido pela Constituição.

Vários estudos apontaram que a redução
da jornada de trabalho vai gerar milhões de
novos postos de trabalho. Além, é claro, de
melhorar a qualidade de vida dos trabalha-
dores.  Duas horas a menos dentro da em-
presa pode significar mais saúde, mais qua-
lidade de vida e mais tempo com a família.
Garantindo, inclusive, o acompanhamento
do crescimento de seus filhos.

É válido lembrar que a redução da jor-
nada de trabalho não trará perda salarial
para o trabalhador.

Turno de 6 horas já!



2

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Região Sul Fluminense.  Rua Gustavo Lira, n°9, Centro  - Volta Redonda - RJ
CEP 27253,-280 - Tefefone: (24) 21022800 - www.sindmetalsf.org.br - e-mail: comunicacao.smsf@terra.com.br.
Diretor de Comunicação: Carlos Pinho - Jornalista responsável: Beth Rezende (MTb25965/RJ) e Thais Soares

Veja abaixo trechos do ofício encaminhado ao Sindicato
dos Metalúrgicos pela direção da CSN, na última segunda-
feira, dia 10, pedindo a prorrogação dos efeitos do acordo

coletivo de trabalho do turno, por mais 60 dias.

Plebiscito no dia 18/6 (4ª-feira),
das 6h30 às 17h,  na Pç. Juarez Antunes


