
1

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense
Volta Redonda, 15/8/2008 - Edição nº 315

O sindicato foi para a
reunião para tentar sen-
sibilizar a CSN e reverter
a escala, que é prejudi-
cial aos trabalhadores, e
para isso,  apresentou ou-
tras alternativas.

A empresa se mostrou
intransigente e não acei-
tou nenhuma proposta.

Durante a semana, sindicatos de todo o Brasil procuraram a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda para
parabenizar pelo restabelecimento do turno de 6 horas que, era uma bandeira dessa diretoria e se transformou numa vitória.
Além disso, centrais sindicais de todo o Brasil estão na luta pela redução da jornada sem redução de salário e o Sindicato dos
Metalúrgicos é o pioneiro no setor siderúrgico, luta que foi garantida com a união e mobilização dos trabalhadores.

Reunião
O sindicato, buscan-

do o caminho do enten-
dimento, mandará um
ofício para a empresa
reiterando a vontade de
negociar uma escala de
turno mais humana e
que atenda os interesses
de seu maior patrimônio:
os trabalhadores.

Escala de turno
Como era de se espe-

rar, a CSN, de forma uni-
lateral, e com argumen-
to que é seu direito, im-
pôs uma escala de turno
ininterrupto de reveza-
mento injusta e autoritá-
ria, que prejudica os tra-
balhadores. Tudo isso
sem consultar o sindica-

to, legítimo representan-
te dos trabalhadores.

Só pra se ter uma idéia,
na escala os trabalhadores
farão 6 dias de zero hora
e, ao final do zero hora,
ao invés de folgar 2 dias
folgarão apenas 1. Fica evi-
dente a tentativa de preju-
dicar os trabalhadores.

15 minutos
A CSN alega que pode

descontar os 15 minutos
do intervalo de refeição,
acrescentando no início ou
no final da jornada, os 15
minutos. A empresa afir-
ma que descontou no iní-
cio por causa do transpor-
te dos trabalhadores até a
empresa. E citou o exem-
plo de Casa de Pedra,
onde os trabalhadores da
mineração fazem o turno
de 6 horas e pagam os

15 minutos no final da jor-
nada.

O nosso departamen-
to jurídico já foi aciona-
da para ver se há funda-
mentação legal na im-
plantação desses 15 mi-
nutos na jornada. Mas a
direção do sindicato só
pode entrar com algum
tipo de ação após a im-
plantação, que é a evi-
dência caso haja alguma
suposta ilegalidade.
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Conseqüências
Como toda ação tem uma reação, a escala do

turno provocará algumas conseqüências, como:
 - Aumento do descontentamento;
- Aumento da evasão da mão de obra para ou-

tras empresas;
- Cansaço físico e mental, provocando baixa pro-

dutividade e aumento do risco de acidentes de
trabalho, absenteísmo e etc.

Turno de 6 horas


