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Escala de Turno na Samarco: 6h, 8h ou 12h

Qual é a melhor opção
para o trabalhador?
Metalúrgicos da Samarco estão
prestes a renovar o Acordo
Coletivo que estabelece a jornada
de trabalho e a escala do turno.
O Sindimetal convocará para os
próximos dias a assembléia que
decidirá a questão.

Pressionados, pois os trabalhadores de Germano (MG) já aprovaram a
escala mista, os metalúrgicos da Samarco
precisam avaliar qual das escalas é mais
vantajosa. A votação será secreta.
Antes, porém, vamos esclarecer aos
trabalhadores quais as diferenças entre
as três escalas já experimentada no

Item

6 horas

Mista

8 horas

Nº turmas

5

5

5

Nº de horas
trabalhadas/ano

1752

1752

1752

Nº de dias
trabalhadas/ano

292

219

132

Nº de dias
folgas/ano

73

146

233

Nº de horas de
treinamento
obrigatório/mês

10h20min

8 horas

8 horas

Horas extras/
treinamento

Sempre que
ultrapassar
10h20m

Sempre que o
treinamento
for na folga

Sempre que o
treinamento
for na folga

Almoço

Não

Sim

Sim

Lanche

Sim

Sim

Sim

Jantar

Não

Sim

Sim

Horas gastas/
ano em espera
viagem

Anchieta - 292h
Guarapari - 584h
Vitória/V.Velha 1168h

Anchieta - 219h
Guarapari- 438h
Vitória/V.Velha-876h

Anchieta - 132h
Guarapari - 264h
Vitória/V.Velha - 528h

Possibilidade
de troca
horário/colega

Sim

Sim, com muito
mais facilidade

Sim, com muito
mais facilidade

Intervalo médio
de descanso
entra jornadas

12 horas

19h12min

20 horas (isso
para quem mora
mais longe)

Folga

60 horas

96 horas

96 horas

turno da Samarco.
Vamos esclarecer também qual é a
posição do Sindicato e da empresa. Acreditamos que com todas as informações
necessárias, os empregados da Samarco
poderão decidir pela melhor escala e
jornada a ser cumprida.

Por que o Sindicato
defende a escala de 8
horas com 5 turmas?
Primeiro, porque é a melhor escala, como se
pode ver na tabela ao lado. O número de dias
trabalhados é menor (132) e os de folga muito maior (233), se compararmos com as escalas
de seis horas e mista. Outro motivo é a economia por ano, no tempo precioso que é gasto no
trajeto. Com a escala de oito horas o que não se
perde nas viagens, se ganha em descanso.
Na escala atual (mista), o tempo que o
operário que mora em Vila Velha, fica dentro do
automóvel ou ônibus é de 876 horas por ano.
Perde-se 36,5 dias.
Já na escala de oito horas, esse tempo é
reduzido para 528 horas, ou 22 dias por ano.
Na escala de seis horas, o trabalhador ficava no
trajeto quase 47 dias por ano.
O turno de 8 horas também é vantajoso no
intervalo da intra jornada. A média é de 20
horas de descanso para o operário que gasta
quatro horas no trajeto. Para os que residem em
Guarapari e Anchieta, a média aumenta para
22 horas.
Por essas vantagens, já que os outros itens
comparados empatam (veja tabela), é que a
escala de oito horas é chamada de “Escala Francesa de Trabalho”.

Por que a
Samarco
ameaça com
a escala de 6
horas?
Para a Samarco, a escala
de 6 horas é sem dúvida uma
espécie de castigo, apesar de
ser a que está na lei. Artigo 7º,
inciso XIV, da CF 1988, assim
reza: “jornada de seis horas
para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação
coletiva”.
Não há em nenhum item
da comparação que fizemos
na escala de seis horas (veja
tabela) que seja melhor para
o trabalhador. Também não é
a escala que a empresa quer.
Mas, a Samarco ameaça impor
essa escala, caso os trabalhadores não aceitem a que ela
quer.

Ministério
Público do
Trabalho (MPT)
considera 12
horas ilegal
É do conhecimento de
todos a pressão que a CST está
enfrentando para manter o
turno de 12 horas. Foi multada
em R$ 500 mil ao dia e só se
safou – por enquanto - porque
entrou com um recurso no
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em Brasília. Em Minas
Gerais e no Rio Grande do Sul,
já tem determinação do MPT
para acabar com a escala de 12
horas. Mais dia, menos dia, o
MPT vai chegar à Samarco.

Por que a Samarco quer
a escala mista?
Ao Sindimetal, a empresa
sempre disse que a Vale (antiga
CVRD e acionista da Samarco)
não concordava com a escala de
oito horas. O outro argumento da
Samarco para defender a escala
mista, é que a escala de 12 horas
- no período do dia - aumenta a
produtividade. O Sindicato nem

discorda desse argumento, afinal
na escala de seis horas o trabalho
era interrompido para a troca de
turmas quatro vezes no dia.
Mas esse argumento da Samarco cai por terra, porque tanto
na escala mista quanto na de
oito horas, há troca de turno três
vezes ao dia.

Samarco não
A Vale deu
perde nada
sinal verde
Analisando o lado da emprepara as 8 horas sa, caso a escala de oito horas

Numa conversa informal com
o Coordenador de Relações
Trabalhistas da Vale, o Sindimetal foi informado que a Vale não
interfere na escala de trabalho
da Samarco. O coordenador afirmou, inclusive, que não gosta de
misturar esses assuntos, porque
a escala na Vale é de seis horas,
devido a uma escolha da categoria ferroviária.

tenha que ser implantada, não
haveria tantas mudanças. São
três turnos de oito horas, como
na escala atual, portanto, o transporte para os trabalhadores só
receberia alterações de horários.
Na alimentação a empresa teria
que fornecer a janta. O Sindicato
acredita que a janta sairia mais
barata do que o lanche de caixinha servido hoje.
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Mas... e Germano (MG) que
já aprovou a escala mista?
Ora, os trabalhadores na Samarco não são “vaquinhas de presépio”. Pesam e decidem o que
é melhor para si, a sua família e a empresa. O
acordo da escala que é feito entre o Sindimetal
e a Samarco não tem nada a ver com o de Germano. Portanto, você é livre para decidir.

