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Volta Redonda, 28/11/2017 - Boletim 1490.

TURNO DE REVEZAMENTO

Metalúrgicos decidem
nesta quarta-feira, dia 29,

sobre tabela e horários

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Após a votação dos trabalhadores
sobre a proposta da empresa para
implantação da jornada de oito
horas, ficaram pendentes algumas
decisões, que são: sobreposição de
15 minutos na troca do turno,
escala de trabalho e a escolha dos
horários (Horário PAR ou ÍMPAR).
Tudo isso deverá ser decidido pelos
metalúrgicos nesta quarta-feira, dia
29/11.

SERÃO TRÊS CÉDULAS DE
VOTAÇÃO

A primeira, o trabalhador decidirá
sobre a sobreposição de 15 minutos
na troca de turno:

Se SIM, os horários disponíveis serão:
das 23h45 às 8h  -  7h45 às 16h  -
15h45 às 24h ou 22h45 às 7h  -
6h45 às 15h  -  14h45 às 23h. E,
se NÃO, os horários são 0h às 8h  -
8h às 16h  -  16h às 24h ou 23h às
7h  -  7h às 15h  -  15h às 23h.

Depois, o trabalhador vai escolher
entre o HORÁRIO “PAR” - 0h às 8h
-  8h às 16h  -  16h às 24h ou 23h45
às 8h  -  7h45 às 16h  -  15h45 às
24h ou HORÁRIO “IMPAR” - 23h às
7h  -  7h às 15h  -  15h às 23h;
22h45 às 07h  -  6h45 às 15h  -
14h45 às 23h.

E, por último, qual tabela de turno o
trabalhador prefere. (ao lado)

 VEJA, ABAIXO, AS OPÇÕES DE TABELA DE TURNO:

A votação será realizada pelo
sindicato nesta quarta-feira, dia
29/11, das 6h às 18h30, na
Praça Juarez Antunes.

Poderão votar os metalúrgicos que
fazem turno de revezamento.

E a direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos reforça que é fundamental
a participação de todos os traba-
lhadores para garantir o que ficou
decidido no acordo do turno, com
validade de dois anos.



PROCESSO DA RADIAÇÃO IONIZANTE

O Sindicato informa que o
alvará do processo (nº
0022600-26.2008.5.01.0343)
referente a ação judicial sobre
a periculosidade da radiação
ionizante, movido contra a CSN,
já está disponível.

Os trabalhadores beneficados
deverão comparecer a 3ª
Vara do trabalho, localizada
na Rua Rui Barbosa Oliveira,
nº 174, Aterrado, Volta
Redonda, RJ para para tomar
conhecimento do número do
referido alvará. E depois ir até

a Caixa Econômica Federal,
localizada no prédio da
Justiça do Trabalho (Rua
General Newton Fontoura, nº
891, para efetuar o saque.

“Esse processo é mais uma
conquista de dezenas de meta-
lúrgicos, que tiveram seus
direitos violados, e que agora
serão contemplados em R$
5.500.000, pagos pela CSN.
E para nós, da direção do
sindicato, isso é uma grande
vitória!”, comemora Silvio
Campos, presidente.

Trabalhadores já
podem receber

Sindicato garantiu R$ 5.500.000, que
serão pagos aos metalúrgicos que

tiveram seus direitos violados

ligue:


