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Após 31 anos da greve de 1988, o “9 de Novembro” se mantém como 
o mais importante exemplo de união, organização e luta dos 

trabalhadores do Sul Fluminense, do Estado do Rio e do país. 

WILLIAN, VALMIR E BARROSO: PRESENTE!!!

Este ano, em especial, esta data não só 
servirá para resgatar a importância da luta 
dos trabalhadores de Volta Redonda, mas 
também dos movimentos organizados da 
cidade. E para alcançar esse objetivo, a 
direção do sindicato reeditará a exposição 
realizada em novembro/2008. 
Celebrar os 31 anos da greve de 1988 trará a 
memória de uma parte da história da cidade 
de Volta Redonda que jamais poderá ser 
esquecida. Um momento importante pela 
garantia da conquista dos trabalhadores, 
logo após a promulgação da Constituição 
Brasileira, a chamada Constituição Cidadã, 
por acolher reivindicações que foram 
apresentadas diretamente pela sociedade 
civil organizada.
Nesse resgate, a direção do sindicato 
pretende prestar homenagem à memória 
dos três metalúrgicos assassinados pelo 
Exército, durante o conflito: Willian, Walmir e 
Barroso, e a todos que se empenharam na-
quele enfrentamento às forças militares, 
tendo um significado muito importante.
Aquela greve, que garantiu um importante 
avanço a reafirmação da democracia e 
afirmação da Constituição, exigiu a implan-
tação do turno de 6 horas, a readmissão dos 
demitidos em razão de perseguição política e 
a garantia dos direitos fundamentais da 
pessoa humana que é o direito ao trabalho, à 
liberdade de organização e de expressão, a 
garantia da dignidade.

“9 de Novembro”: exemplo de união, 
organização e luta dos trabalhadores

Atualmente, com a reforma trabalhista, 
possibilitada após o golpe de 2016, os 
trabalhadores perde-
ram direitos. E o sin-
dicato se mantém com-
bativo, e reafirma o seu 
compromisso na de-
fesa de melhores con-
dições de trabalho e 
salários dignos.

P R O G R A M A Ç Ã O
DIA 7 | NOVEMBRO
6H - ATO POLÍTICO NA PASSAGEM SUPERIOR
6H ÀS 18H - EXPOSIÇÃO NA PASSAGEM SUPERIOR
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A Greve de 1988, também conhecida no meio 
sindical como Massacre de Volta Redonda, foi 
um movimento levado a cabo pelos trabalha-
dores da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), situada em Volta Redonda, estado do 
Rio de Janeiro, durante o mês de novembro do 
ano de 1988. À época a CSN era uma empresa 
estatal e os trabalhadores exigiam do governo 
Sarney: reajuste salarial com base no índice de 
inflação divulgado pelo DIEESE, estabilidade 
no emprego, jornada de trabalho de 40 horas 
semanais, readmissão dos demitidos em 1987, 
isonomia salarial, instauração de uma 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) eleita pelos trabalhadores, reconheci-
mento dos representantes sindicais, fim da 
perseguição à atividade sindical e divulgação 
do Sistema de Cargos e Salários da empresa.

A  GREVE

Após uma assembléia realizada no dia 4 de 
novembro de 1988, os trabalhadores da CSN 
decidiram entrar em greve. A diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda 
promoveu a ocupação da empresa para 
paralisar as atividades da mesma. Em 7 de 
novembro começou a paralisação e, após um 
confronto com a Polícia Militar, os trabalhado-
res tomaram o controle da empresa. A direção 
da CSN solicitou na Justiça a reintegração de 
posse e a intervenção do Exército como forma 
de solucionar rapidamente a questão.

No dia 9 de novembro, o Exército e a PM 
começaram a dispersar a população no bairro 
Vila Santa Cecília e invadiu a empresa, 
procurando retomá-la. Em meio à ação 
militar, três operários foram mortos pelas 
forças de segurança: Carlos Augusto Barroso 
(19 anos), Walmir Freitas Monteiro (27 anos) e 
William Fernandes Leite (22 anos). Barroso 
morreu de traumatismo craniano como 
resultado de uma coronhada que levou 
enquanto estava caído no chão.  Já Walmir e 
William foram baleados. Segundo o 
advogado trabalhista Vanderlei Barcelos, à 
época diretor de base do Sindicato dos 
Metalúrgicos, "Walmir foi atingido nas costas, 
à tarde, num dos locais de concentração dos 
trabalhadores". Segundo seu relato, William 
foi baleado no pescoço, à noite, na estação de 
resfriamento de água da CSN.[5] Além dos 
mortos, cerca de cem feridos completou o 
saldo da operação militar contra os grevistas.
Depois do ocorrido, os grevistas radicalizam o 
movimento, decidindo por mantê-lo até o dia 
20. Nesse ínterim, várias vozes do governo 
Sarney e do movimento grevista trocaram 
acusações, o que levou o então ministro da 
Indústria e Comércio, Roberto Cardoso Alves, 
ameaçar de fechar a empresa. Em 22 de 
novembro a população de Volta Redonda, 
atendendo aos apelos de sindicalistas e 
outros representantes da sociedade civil, dá 
um "abraço simbólico em torno dos 12 
quilômetros da Usina Presidente Vargas 

 " 

como forma de mostrar apoio ao movimento. 
Dois dias depois, após nova assembléia, os 
operários decidiram pelo fim da greve, após o 
esgotamento do movimento e da repercussão 
internacional que ele havia atingido devido a 
intervenção do Exército. Devido à repressão do 
Exército, o movimento sindical passou a se 
referir à greve de 1988 como o Massacre de 
Volta Redonda. ( fonte: wikipedia.org)
No próximo dia 9 de novembro se completa 31 
anos deste importante movimento, que 
mudou a luta dos trabalhadores em todo país 
e em especial em nossa cidade. E nunca 
podemos deixar de relembrar a população de 
nossa cidade e em especial aos mais jovens a 
rica historia de luta dos trabalhadores de nossa 
cidade, pois como afirmou Edmund Burke, 
filosofo irlandês: Um povo que não conhece a 
sua história está condenado a repeti-la.
Mas não basta apenas relata lá como forma de 
mante lá viva na memoria da população e 
preciso que seja revivida com sua versão 
original, pois como afirmou Karl Marx: O medo 
cala a boca dos inocentes e faz prevalecer a 
verdade dos culpados.
Neste sentido a direção do Sindicato dos 
Metalúrgicos estará reunida com outros 
sindicatos, faculdades, as igrejas, entre outros 
movimentos sociais rememorando  esse 
importante momento de luta, com uma 
semana de atividades com exposição, cartilha 
para as crianças, e outras atividades nas 
portarias  da  CSN.

A Greve de 1988

EXPOSIÇÃO SOBRE A GREVE DE 1988 ENTRE OS DIAS 4 A 8/11

24|nov.|2019 :: 9h às 13h
GINÁSIO DO RECREIO DO TRABALHADOR

Sindicato dos 
Metalúrgicos do 
Sul Fluminense 

Gestão Silvio Campos

9º Natal 
Metalúrgico

Para retirar sua cartela basta apresentar o contra-cheque ou boleto do mês outubro/2019.

4º PRÊMIO: POUPANÇA DE R$ 10 MIL 
5º PRÊMIO: POUPANÇA DE R$ 10 MIL   
6º PRÊMIO: POUPANÇA DE R$ 10 MIL 

1º PRÊMIO: POUPANÇA DE R$ 5 MIL
2º PRÊMIO: POUPANÇA DE R$ 5 MIL 
3º PRÊMIO: POUPANÇA DE R$ 5 MIL 

7º PRÊMIO: POUPANÇA DE R$ 20 MIL
E VÁRIOS PRÊMIOS EXTRAS


