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Vence hoje o acordo do turno
Turno de 6 horas já!

No próximo dia 16/4, os
metalúrgicos da Saint Goba-
in já têm um compromisso:
aprovar a implantação do tur-
no de 6 horas na empresa.
A votação vai acontecer no
horário de 6h às 16h30, na
portaria da empresa.

O sindicato defende o tur-
no de 6h já que estudos com-
provam que trabalhar menos
de 40 horas por semana re-
duz os riscos de doenças físi-
cas e mentais. Além disso,
pode gerar empregos, melho-
rar a produtividade e a quali-
dade de vida do trabalhador.

A relação tempo de traba-

lho e qualidade de vida é ci-
entífica e objeto de estudos in-
ternacionais. O mais recen-
te, da Agência de Saúde Pú-
blica do governo de Barcelo-
na, na Espanha, comprovou
que rotinas superiores a 40
horas de trabalho por sema-
na prejudicam o sono, e tor-
nam homens e mulheres mais
vulneráveis à pressão alta,
doenças cardiovasculares,
ansiedade e depressão, a fu-
mar mais, se alimentar mal.

Inclusive, este sindicato
está defendendo junto a vári-
as categorias e centrais sindi-
cais a “Campanha pela Re-
dução da Jornada de Traba-
lho, sem Redução de Salários
e pela Ratificação da Conven-
ção 151 e 158 da OIT”, atra-
vés de um abaixo-assinado
que pretende reunir mais de
um milhão de assinaturas,
que deverá ser encaminhado
ao Congresso Nacional.
Transformando-se assim em

projeto de lei, de iniciativa
popular.

O sindicato já reuniu com
a empresa e rejeitou a pro-
posta de manter o turno de
8h, em troca de um abono
de R$ 1.350.  Já que não há
abono que compense o valor
da saúde do trabalhador.

Estudos comprovam que:
Maus hábitos alimentaresMaus hábitos alimentaresMaus hábitos alimentaresMaus hábitos alimentaresMaus hábitos alimentares
- Longas jornadas alteram a di-
eta de homens e mulheres, fa-
cilitando a chegada de doen-
ças cardiovasculares e câncer.
Aborrecimentos como estresse
causado por pequenas discus-
sões com colegas, reuniões ou
perda de prazo podem empur-
rar para uma má alimentação,
para o consumo de álcool,
fumo e outras drogas.
Acidentes de trabalho Acidentes de trabalho Acidentes de trabalho Acidentes de trabalho Acidentes de trabalho -
Cientistas descobriram que o
risco de acidente entre os ma-
nufatureiros é 88% maior
para os que trabalham mais
de 64 horas quando compa-
rados aos que trabalham 40

ou menos.
PPPPPressão alta ressão alta ressão alta ressão alta ressão alta - Os que tra-
balham entre 41 e 50 horas
têm 17% a mais de risco de
ter pressão alta. Entre os que
trabalham mais 50 horas, a
taxa é de 29%. Já aqueles
com jornadas inferiores a 40
horas, é de 14% a mais.
FFFFFalta de tempo para a fa-alta de tempo para a fa-alta de tempo para a fa-alta de tempo para a fa-alta de tempo para a fa-
míliamíliamíliamíliamília - Para não perderem
dinheiro ou credibilidade, per-
dem saúde, quando não a
vida, suicidam-se dentro da
fábrica.
Doenças cardiovascula-Doenças cardiovascula-Doenças cardiovascula-Doenças cardiovascula-Doenças cardiovascula-
res res res res res - Quem trabalha até 40
horas semanais corre duas
vezes menos risco de infarto.
Distúrbios do sono Distúrbios do sono Distúrbios do sono Distúrbios do sono Distúrbios do sono - Os
trabalhadores sem vínculo
empregatício – que chegam
a trabalhar mais de 44 horas
semanais – têm mais proble-
mas para dormir, se alimen-
tam mal e enfrentam confli-
tos familiares.

“Não há“Não há“Não há“Não há“Não há
abono queabono queabono queabono queabono que

compense ocompense ocompense ocompense ocompense o
valor davalor davalor davalor davalor da
saúde dosaúde dosaúde dosaúde dosaúde do

trabalhadortrabalhadortrabalhadortrabalhadortrabalhador”””””

TRABALHADORES DA SAINT GOBAIN

Fonte:
www.ncbi.nlm.nih.gov/
PubMed/
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NÃO PERCAM! VAMOS APROVAR O TURNO DE 6H
SERÁ NO DIA 16/4 - DAS 5H ÀS 16H30 - NA PORTARIA DA EMPRESA


