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Em pouco menos de
um ano de mandato,
conseguimos mais uma
importante vitória para
os trabalhadores do
turno. O Ministro do
Trabalho e Emprego,
Carlos Lupi, após aten-
der o pedido de vários
sindicatos, principal-
mente o nosso, assinou
nesta sexta-feira (21),
a portaria nº 412 que
disciplina a alteração
na jornada e no horá-
rio de trabalho dos em-
pregados que traba-
lham em regime de tur-
nos ininterruptos de re-
vezamento.

Conforme determina
a portaria, a jornada e
o horário de trabalho
dos empregados que

cumprem regime de
turnos ininterruptos de
revezamento só pode-
rão ser alterados me-
diante convenção ou
acordo coletivo de tra-
balho. Pondo fim às
ameaças da CSN de

implantar o TURNO
FIXO, como forma de
pressão para aprovar o
turno de revezamento
de 8 horas. Para o pre-
sidente do Sindicato Re-
nato, “a portaria ga-
rante a voz ativa do

Sindicato e dos traba-
lhadores nas negocia-
ções, já que as decisões
devem acontecer por
meio de convenções ou
acordos coletivos”.

Veja no verso a por-
taria na íntegra.
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Estarão abertas as inscrições para o 1º Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, no

período de 5 a 10 de outubro. Os trabalhadores que estiverem interessados em inscrever seu time é só se
dirigir a uma das sedes deste Sindicato, em Volta Redonda, Resende e Barra Mansa.

A direção deste Sindicato deseja contar com a participação dos metalúrgicos de todas as empresas
localizadas no Sul Fluminense, com o objetivo de proporcionar a interação, através do esporte e do lazer, de
toda a categoria. Informações pelos telefones: (24) 2102-2840 (Volta Redonda), falar Micheli; (24) 3323-
1584 (Barra Mansa), falar com Duda; e (24) 3360-9895 (Resende), falar com Mônica.



Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Volta Redonda e Região Sul Fluminense. Sede Social: Rua Gustavo Lira, nº9, Centro, Volta
Redonda-RJ - CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2840 :: Sub-sede Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, nº362, Estamparia, Barra Mansa-RJ -
CEP.: 27330-670 - Telefone: (24) 3323-1584 :: Sub-sede Resende: Rua Dr. Tavares,130 -  Centro - Resende-RJ - CEP.: 27511-200 - Telefax: (24)

3360-9895. Sub-sede Retiro: Av. Antônio de Almeida, nº603, Retiro, Volta Redonda-RJ - CEP.: 27276-670 - Telefone: (24) 3346-6179
SITE DO SINDICATO: www.sindmetalsf.org.br - Diretor da Comunicação: André Dias - Jornalista responsável: Beth Rezende (MTb 25965/RJ).

ÚLTIMA CHAMADA

Trabalhadores da Sankyu que trouxe-
ram  os contra cheques no sindicato, de-
verão comparecer na sede do sindicato,
até a sexta-feira, dia 5 de outubro, no
horário de 9h às 19h. Trazer documen-
tos de identificação.

TRABALHADORES DA
SANKYU

Conforme informamos
em nosso boletim anteri-
or, o sindicato oficiou a
CSN, solicitando a ante-
cipação da primeira par-
cela da PLR/2007, em um
salário, a ser pago no mês
de outubro. A empresa
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informou ao sindicato que
levou a reivindicação à
diretoria para apreciar o
pedido dos trabalhadores.
Tão logo tenhamos algu-
ma resposta, estaremos
informando em nossos
próximos boletins.

Vários trabalhadores
têm ligado para o Sin-
dicato reclamando da
HUMILHAÇÃO E
CONSTRAGIMENTO
que tem sofrido duran-
te a saída do expedien-
te ao ser submetido por
detector de metal pela
guarda da CSN. A Indig-
nação é tanta, que vári-
os trabalhadores estão
peitando a guarda, não
permitindo que fossem

 Disciplina a alteração na Jornada e no horário de
Trabalho dos empregados que Trabalhem em regime
de turno Ininterruptos de revezamento

 OOOOO MINISTRO DE ESTMINISTRO DE ESTMINISTRO DE ESTMINISTRO DE ESTMINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO EADO DO TRABALHO EADO DO TRABALHO EADO DO TRABALHO EADO DO TRABALHO E
EMPREGOEMPREGOEMPREGOEMPREGOEMPREGO, no uso das suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo
único, inciso II, da Constituição e no art. 913 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
resolve:
 Art. 1º -Art. 1º -Art. 1º -Art. 1º -Art. 1º - Considera-se ilícita a alteração da jornada
e do horário de trabalho dos empregados que
trabalhem em regime de turnos ininterruptos de
revezamento, salvo mediante conveção ou acordo
coletivo de trabalho. 
 PPPPParágrafo Único -arágrafo Único -arágrafo Único -arágrafo Único -arágrafo Único - A não observância do
disposto no caput implica infração ao disposto nos
arts. 444 e 468 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943 e enseja a aplicação da multa
estabelecida no art. 510 daquele diploma legal.
 Art. 2º -Art. 2º -Art. 2º -Art. 2º -Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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submetidos ao detector,
e pediram inclusive, que
fosse chamada a polí-
cia para registro de
ocorrência. Vejam que
ponto está chegando à
indignação dos traba-
lhadores. Como a CSN,
se rescusa a parar com
essa prática de perse-
guição aos trabalhado-
res, a direção do sindi-
cato está estudando as
medidas legais cabíveis.


