
Diretoria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminense se co-
moveu com a notícia que morado-
res de Volta Redonda correm o ris-
co de perder um dos mais importan-
tes espaços esportivos e de even-
tos culturais - o histórico  e tradicio-
nal -, Recreio do Trabalhador.

Segundo a direção do clube, a prin-
cipal ameaça é a falta de recursos
para a sua manutenção, causada
pela saída de, em torno, de 85%
dos sócios. E que se agravou ainda
mais nesse período de pandemia.

Construido com a finalidade de pro-
porcionar  lazer e atividades espor-
tivas aos trabalhadores  da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional e de seus
familiares, desde1954, o Clube Re-
creio do Trabalhador já foi palco dos
mais variados espetáculos esporti-
vos, shows de artistas de projeção
nacional, mostra de danças, feiras,
entre outros eventos.

O próprio Sindicato dos Meta-
lúrgicos usou o espaço para reali-
zação de seus eventos em home-
nagem aos metalúrgicos do Sul
Fluminense, como “Festa do Tra-

Filiado a:

Sindicato vai buscar
alternativa para manter o
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Sensibilizada com a possibilidade de fechamento de um dos
espaços mais importantes e tradicionais de lazer e esporte dos

metalúrgicos, sindicato se reúnirá com a CSN em busca de solução

balhador” e “Natal do Metalúr-
gico”. Além de realizar apurações
de várias eleições da entidade.

Após a divulgação da informação,
a direção do sindicato se comoveu
e já agendou uma reunião com a di-
reção da Companhia. A ideia é bus-
car parceria com a Firjan/SESI e
também com empresas da região,
que tenham interesse no negócio.
A direção acredita que há interesse
de empresas terceirizadas da CSN
como CBSI, Nomos e Magnesita, en-
tre outras.

Segundo o presidente do sindica-
to, Silvio Campos: “Estamos pen-

sando em várias saídas, entre elas,
uma parceria com o Voltaço e en-
volver outras entidades da cidade.
A estrutura do clube é maravilhosa
e isso nos incentiva ainda mais a
acreditar que juntos encontrare-
mos uma saída. O nosso compro-
misso é com os metalúrgicos e tam-
bém com a nossa cidade, que não
merece perder um espaço desse,
de tamanha importância para a
nossa comunidade. Vamos torcer
que as alternativas se consolidem
o mais rápido possível”.

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

DO SINDICATO:
De segunda a quinta-
feira, das 13h às 17h.

Uma das festas promovida pelo Sindicato no Ginásio do Recreio do Trabalhador


