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CONSULTA APONTA
PREFERÊNCIA PELO

TURNO DE 6 HORAS
Em consulta realizada pelo sindicato na última quarta-feira, os trabalhadores
do turno de revezamento da CSN optaram pelo turno de 6 horas. Esse resul-
tado mostra que o sindicato estava correto quando, em ofício encaminhado à

CSN, pediu a implantação imediata do turno de 6 horas, tendo em vista o
vencimento do acordo no dia 18 de junho.
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PPPPProrrogação do acordororrogação do acordororrogação do acordororrogação do acordororrogação do acordo
Após receber o ofí-

cio do sindicato, a
CSN encaminhou do-
cumento pedindo a
prorrogação do acor-
do por 60 dias. A po-
sição do sindicato foi
contrária e em reunião

realizada entre o sin-
dicato e empresa, fi-
cou estabelecido uma
prorrogação de ape-
nas 30 dias, tempo
suficiente para a CSN
se preparar para o tur-
no de 6 horas.

E agora?E agora?E agora?E agora?E agora?
Com esse resulta-

do, o sindicato está
respaldado para inici-
ar as negociações em
relação à implantação
do turno de 6 horas.

Cabe à CSN, que
já tem conhecimento
do resultado, chamar
o sindicato para, no
prazo de 30 dias,

discutir o novo acor-
do de turno de reve-
zamento para os tra-
balhadores.

Qualquer proposta
que a empresa faça
para um acordo tem
que ser aprovada pe-
los trabalhadores. em
assembléia, para ter
validade.
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O que está na Constituinte sobre oO que está na Constituinte sobre oO que está na Constituinte sobre oO que está na Constituinte sobre oO que está na Constituinte sobre o
turno ininterrupto de revezamento:turno ininterrupto de revezamento:turno ininterrupto de revezamento:turno ininterrupto de revezamento:turno ininterrupto de revezamento:

Art. 7°Art. 7°Art. 7°Art. 7°Art. 7° São direitos
dos trabalhadores ur-
banos e rurais, além
de outros que visem à
melhoria de sua con-
dição social:

 XIV -XIV -XIV -XIV -XIV - jornada de
seis horas para o tra-
balho realizado em
turnos ininterruptos de
revezamento, salvo
negociação coletiva.


