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 6 horas já!
Aqui, em Volta Redonda,

infelizmente, durante 14
anos, estiveram à frente do
sindicato dirigentes que en-
tregaram de bandeja esta
conquista nas mãos dos pa-
trões. Além de criarem me-
canismos de gratificações e
abonos em troca de duas
horas a mais na jornada de
trabalho, desfizeram-se tam-
bém de vários outros direitos
conquistados pelos metalúr-
gicos da CSN, após a priva-
tização.

Mas agora é a hora de re-
cuperar. Desde o ano passa-
do, travou-se uma luta para

tentar buscar de volta o que a
“pelegada” entregou ao patro-
nato. Na campanha salarial
de 2007, foi conquistado au-
mento real, o desjejum e a me-
lhoria na alimentação dos re-
feitórios. Neste mesmo ano,
houve a conquista da uma
hora de refeição para o tra-
balhador do turno.

Já este ano, a conquista
foi um percentual maior de
aumento real, que vem aju-
dando na recuperação das
perdas salariais acumuladas
nos últimos anos. Foi con-
quistado também o cartão
alimentação que, de agora

em diante, fará parte dos pró-
ximos acordos, não poden-
do ser retirado de pauta.
Além disso, a idade dos de-
pendentes passou para o li-
mite de 21 anos, ambos os
sexos. Direito à creche que foi
estendido para crianças até
5 anos. E o realinhamento
salarial que vai ajustar os sa-
lários, compatibilizando-os
aos praticados no mercado
de trabalho.

E tudo isso foi o resultado
da relação de confiança res-
gatada por esta direção en-
tre os trabalhadores. A união
dos metalúrgicos e a trans-

Chegou a hora de recuperar os direitos perdidos. A luta pela redução da jornada
de trabalho, sem redução de salário, é a bola da vez. Atravessou séculos e agora
surge com força total para garantir mais 2,8 milhões de postos de trabalho, mais
tempo para qualificação profissional (estudos), mais saúde e qualidade de vida

para a classe trabalhadora.
parência respaldaram a atu-
al direção do sindicato a to-
mar o caminho certo duran-
te as negociações. E assim
continuará sendo. Espera-se
que o trabalhador pense,
analise e decida os próximos
passos que o sindicato deve-
rá dar durante o acordo do
turno. Na verdade, o traba-
lhador estará pensando por
ele, por seus filhos e por seus
netos que merecem mais
oportunidades de emprego,
de tempo para mais qualifi-
cação profissional, de saúde
e de tempo para dividir a
atenção com sua família.

EmpregoEmpregoEmpregoEmpregoEmprego
Geração de empregos para seus

filhos e netos, aumentando postos de

trabalho e gerando melhores salários

LazerLazerLazerLazerLazer
Mais tempo com a família e tem
mais vida social

SalárioSalárioSalárioSalárioSalário
Se o trabalhador ganha R$ 1.000,00

em uma jornada 8 horas, continuará

a ganhar R$ 1.000,00 fazendo o

turno de 6 horas. E ainda aumenta

seu salário/hora

Hora extraHora extraHora extraHora extraHora extra
O trabalhador que fizer horas

extras, quando necessário,

trabalhará menos e ganhará mais

Acordo de 8 horasAcordo de 8 horasAcordo de 8 horasAcordo de 8 horasAcordo de 8 horas
O valor pago de abono para você
trabalhar 2 horas é insignificante
pelas horas que você poderia
ganhar fazendo hora extra.
Exemplo: A empresa pagou, no
último acordo do turno R$ 4.000,00,
em duas parcelas de R$ 2.000,00. O
trabalhador recebeu, na verdade,
duas parcelas de R$ 1.460,00, num
total de R$ 2.920,00

EstudoEstudoEstudoEstudoEstudo
O trabalhador terá mais tempo para
estudar

O que o trabalhador ganha com a redução de jornada

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde
Reduz o desgaste físico e mental e
aumenta a segurança no trabalho
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No Brasil, a primeira
grande greve pela redu-
ção da jornada ocorreu
em 1907, e atingiu tra-
balhadores de São Pau-
lo, Campinas, Santos, Ri-
beirão Preto e Rio de Ja-
neiro, conseguindo que
jornadas de 12 a 15 ho-
ras diárias fossem reduzi-
das para 10 e até mes-
mo 8 horas. Manifesta-
ções continuaram a ocor-
rer até que em 1934, a

A luta pela redução da Jornada de trabalho

Saiba o quanto o trabalhador perde em horas

Constituição determinasse a
jornada legal em 8 horas
diárias e 48 horas sema-
nais. Meio século depois,
na Constituição de 1988,
a jornada legal foi reduzi-
da para 44 horas semanais.
Neste mesmo ano, aqui,
em Volta Redonda, foi a
principal reivindicação da
greve de 1988, que mar-
cou profundamente a his-
tória da cidade, culminan-
do na morte de três traba-

lhadores da CSN.
Hoje, o país convive

com elevadas taxas de de-
semprego e a possibilida-
de de abertura de 2,8 mi-
lhões de postos de traba-
lho é um argumento bas-
tante considerável, inclu-
sive porque, uma conse-
qüência natural da redu-
ção da jornada é o au-
mento da produtividade
no trabalho.

A redução da jornada

Veja agora o que o trabalhador perde em seus direitos
Perde no depósito do fundo de garantia

Perde nas horas extras
Perde na periculosidade
Perde na insalubridade

Perde no 13º salário (médias horas)

2 horas + bonificação 50% = 3 horas
média de 22 dias a cada mês

12 meses por ano

3h x 22d x 12 + 792 horas/ano + reflexos
(adicional noturno + FGTS + férias + 13º salário)

não se resume a um ins-
trumento de combate ao
desemprego, mas contém
a perspectiva de melho-
ria da qualidade de vida
da classe trabalhadora. E
é neste momento que o
movimento sindical está
empenhado na defesa
do projeto que reduz a
jornada de trabalho para
40 horas semanais, que
tramita no Congresso
Nacional.

Trabalhador do turno
Participe do plebiscito no dia 18/6 (4ª-feira),

das 6h30 às 17h,  na Pç. Juarez Antunes


