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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

TURNO DE 6 HORAS
CSN apresenta proposta

indecente e o
sindicato diz não

Ontem, data que venceu
o prazo dos trinta dias con-
cedidos à CSN para resol-
ver a jornada do turno, a
empresa chamou o sindi-
cato para uma reunião às
14h, oferecendo uma pro-
posta de renovação do
acordo, que foi uma afron-
ta aos trabalhadores e foi
recusada de imediato, na
mesa de negociação.

A CSN tem que se decidir.
Ora ela pede prazo para

implantar o turno de 6 ho-
ras. Depois faz proposta para
renovar o acordo do turno!

A direção da CSN parece
que ainda não percebeu que
as coisas por aqui mudaram.
E que agora a política desta
diretoria é de sempre defen-
der o que é melhor para o
metalúrgico e garantir os
seus direitos.

Esta diretoria espera que
a CSN se sensibilize, pare de
subestimar a inteligência dos

trabalhadores, valorizando
sua mão-de-obra, e que im-
plante o turno de 6 horas já!

Na próxima segunda-fei-
ra, o sindicato vai acionar a
DRT (Delegacia Regional do
Trabalho) para fiscalizar se
os trabalhadores estão cum-
prindo o turno de 6 horas
ou se serão pagas as duas
horas extras.

Veja abaixo a proposta
da empresa.

Adicional de turno de 2,5% (percentual que já foi de 8%, baixou para 5%, e agora...)

Abono de R$ 2 mil, que será pago em duas vezes, a primeira 72 horas após assinatura do acordo, e
o restante daqui a um ano (no último acordo do turno o valor pago de abono foi R$ 4 mil)
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