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Sindicato não aceita
negociar dia 8/11

JORNADA DO TURNO DE REVEZAMENTO

É muito estranho que às véspe-
ras da data da greve que conso-
lidou a conquista do turno de 6
horas, “9 de novembro”, a em-
presa marque uma negociação
sobre a mudança do turno.

Embora as negociações não te-
nham avançado ainda em pon-
tos importantes, como a ga-
rantia dos empregos, o sindicato
acredita que está no caminho
certo, o caminho da negociação.
Esta direção vem tratando de
forma transparente quais são os
principais pontos deste acordo.

Se para a empresa o turno de 6
horas é apenas uma questão de
competitividade no mercado e
de lucro, para os trabalhadores
e para Volta Redonda o signifi-
cado dessa conquista representa
muito suor e a luta dos metalúr-
gicos, que será mantida viva na

memória da cidade.

Se em 1988, foram assassina-
dos três trabalhadores na luta
pela redução da jornada de
trabalho. Em 2000, no apagar
das luzes, na sala da banda de
música, a direção pelega do
sindicato implantou o turno de
8 horas, com meia hora de inter-
valo de refeição, que permane-
ceu até a chegada da atual
diretoria ao sindicato. Foi em
2008, que a atual direção do
sindicato restabeleceu o turno
de 6 horas, sem mortes, sem
violência, gerando centenas
de novos postos de trabalho.
Por isso, a manutenção dos
empregos é questão de honra
para esta diretoria.

Embora o sindicato saiba  da
expectativa dos trabalhadores
para que o assunto seja resol-

vido, se negou a retomar as
negociações na véspera do
que significou uma grande
conquista para os meta-
lúrgicos, que foi o dia 9 de
novembro, que, durante a
greve de 1988,  marcou a
garantia constitucional do
turno de 6 horas.

O sindicato aguarda nova data
para retomar as negociações
e espera que seja apresentada
uma proposta que contenha,
além da garantia dos empre-
gos, tabela de horário definida
pelos trabalhadores, uma hora
de intervalo de refeição e uma
compensação financeira justa,
a ser deliberada pelos tra-
balhadores. E espera tam-
bém que a empresa pare de
chororô.

CSN convocou o sindicato para retomar as negociações
e sindicato acha uma afronta à memória dos três operários

mortos negociar às vésperas do dia 9 de novembro



‘9 DE NOVEMBRO’
Sindicato vai relembrar a
luta pelo turno de 6 horas

Mais uma vez, a atual gestão
do sindicato vai fazer reverência
à memória dos três traba-
lhadores que foram mortos na
greve de 1988 - Willian, Valmir
e Barroso, homenageando os
companheiros que perderam
suas vidas na luta por uma

jornada de trabalho mais justa.
A programação vai incluir expo-
sição, que retrata os momentos
da luta e do enfrentamento vivi-
dos pelos metalúrgicos e pela
população de Volta Redonda.
E às 6h da manhã, o sin-
dicato vai realizar um grande

Dia 9, senador
Lindberg visitará

Volta Redonda
Senador Lindberg Farias estará em Volta
Redonda para participar da programação do “9
de novembro”. Também fará parte da sua agenda
uma reunião junto à direção do sindicato.
Não é a primeira vez que o senador participa
das lutas dos metalúrgicos da região. Sua última
visita ficou marcada pelo apoio à mobilização
do sindicato contra a Terceirização.

ato público para prestar ho-
menagens à luta dos direitos
dos metalúrgicos, na pas-
sarela do bairro Conforto. A
alteração do local se deu
depois que o trem descarrilou
e interditou a passagem
Superior da CSN.


