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Acordo do turno é prejuízo
para o bolso do trabalhador

Perda em horas
2 horas+ bonificação 50% = 3 horas

média de 22 dias a cada mês
12 meses/ano

3h x 22d x 12m + 792 horas/ano + refle-
xos (adic. noturno + FGTS + férias + 13º)

Salário de R$ 800,00 (mensal)
R$ 4,44 (salário/hora) x 792 horas = R$ 3.519,00 ao anoR$ 3.519,00 ao anoR$ 3.519,00 ao anoR$ 3.519,00 ao anoR$ 3.519,00 ao ano

Veja em valores o quanto
deixa de receber

A direção da CSN tem tentado con-
vencer os companheiros metalúrgicos
de que existem desvantagens no turno
de 6 horas. E tem apresentado argu-
mentos de que com a implantação da
uma hora de refeição, conquistada
para os trabalhadores através de luta
na justiça pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos, alterou as bases para se fazer
um acordo. Só que o trabalhador não
é bobo e sabe que isso é “conversa
para boi dormir”.

Na verdade, da permanência do tra-
balhador dentro da Usina nada mudou.
Hoje, a jornada de quem faz o turno é de
8 horas e, durante este período de seu
dia, está sujeito aos acidentes, ficando
exposto aos agentes químicos prejudici-
ais à sua saúde. Mas, pelo menos, ficou
garantido um tempo maior para o des-
canso mental e físico dos companheiros.

O intervalo de uma hora é Lei. E,
em breve, a CSN terá que pagar este
período que a empresa impunha aos
trabalhadores fazer suas refeições em
meia hora. São os chamados passivos
que, recentemente, o sindicato garan-
tiu que os trabalhadores da empresa
Siderúrgica de Barra Mansa (SBM) re-
cebessem relativo aos últi-
mos cinco anos, sem ter
que apelar para a justiça.

A direção do sindica-
to entende que a última
proposta apresentada
pela CSN foi desrespeito-
sa já que só traria preju-
ízo aos metalúrgicos da
empresa. Só para recor-
dar, o primeiro acordo
feito, no ano de 2000 (na
sede da Banda de Músi-

ca da CSN, quando até a luz aca-
bou), o adicional noturno foi de 8%.
No acordo seguinte, baixou para
5%. E agora a empresa quer reduzi-
lo ainda mais, passando a pagar so-
mente 2,5%. Parece até brincadeira!
Veja abaixo o quanto o trabalhador
perde com o acordo de turno de 8h.

O sindicato defendendo os
interesses dos trabalhadores
(conforme consulta feita atra-
vés de escrutínio secreto) vai
lutar pela implantação, o mais
rápido possível, do turno de 6h.
Inclusive, já foi feito um pedi-
do à DRT para efetuar consta-
tação que a empresa, apesar
de ter terminado o prazo do
acordo do turno de 8h, ainda
cumpriu a Lei. Esta constata-
ção é fato essencial para o pro-
cesso judicial que o sindicato
vai fazer valer o direito dos
metalúrgicos.

Turno de 6h já!

Salário de R$ 1.000,00 (mensal)
R$ 5,55 (salário/hora) x 792 horas = R$ 4.399,00 ao anoR$ 4.399,00 ao anoR$ 4.399,00 ao anoR$ 4.399,00 ao anoR$ 4.399,00 ao ano

Salário de R$ 1500,00 (mensal)
R$ 7,92 (salário/hora) x 792 horas = R$ 6.599,00 ao anoR$ 6.599,00 ao anoR$ 6.599,00 ao anoR$ 6.599,00 ao anoR$ 6.599,00 ao ano

Salário de R$ 2.000,00 (mensal)
R$ 11,10 (salário/hora) x 792 horas = R$ 8.799,00 ao anoR$ 8.799,00 ao anoR$ 8.799,00 ao anoR$ 8.799,00 ao anoR$ 8.799,00 ao ano
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Superonda – internet via rádio
Preço para sócio = R$ 270,00 (instalação) + R$ 28,00 (mensalidade)

Preço para não sócios = R$ 350,00 (à vista) ou R$450,00 (em 3x) (instalação)+ R$ 48,00 (mensalidade)

Você que ainda não se sindicalizou, conheça uma das
vantagens de ser sindicalizado

Compare o que deixa de
receber quando aceita o

acordo do turno de 8h
Salário de R$ 800,00 (mensal)

Adicional ddo turno = 2,5% = R$ 20,00 x 12 = R$ 240,00
Abono  do turno = R$ 1.000,00/ano

Remuneração total = R$ 1.240 ao anoR$ 1.240 ao anoR$ 1.240 ao anoR$ 1.240 ao anoR$ 1.240 ao ano

Salário de R$ 1.000,00 (mensal)
Adicional ddo turno = 2,5% = R$ 25,00 x 12 = R$ 300,00

Abono  do turno = R$ 1.000,00/ano
Remuneração total = R$ 1.300,00 ao anoR$ 1.300,00 ao anoR$ 1.300,00 ao anoR$ 1.300,00 ao anoR$ 1.300,00 ao ano

Salário de R$ 1.500,00 (mensal)
Adicional ddo turno = 2,5% = R$ 37,50 x 12 = R$ 450,00

Abono  do turno = R$ 1.000,00/ano
Remuneração total = R$ 1.450,00 ao anoR$ 1.450,00 ao anoR$ 1.450,00 ao anoR$ 1.450,00 ao anoR$ 1.450,00 ao ano

Salário de R$ 2.000,00 (mensal)
Adicional ddo turno = 2,5% = R$ 50,00 x 12 = R$ 600,00

Abono  do turno = R$ 1.000,00/ano
Remuneração total = R$ 1.600,00 ao anoR$ 1.600,00 ao anoR$ 1.600,00 ao anoR$ 1.600,00 ao anoR$ 1.600,00 ao ano


