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Em meio a crise eco-
nômica nos Estados Uni-
dos e que vem alcançan-
do índices mundiais, o
sindicato está acompa-
nhando atentamente, dis-
cutindo com as empresas
a possibilidade de refle-
xos em nossa base meta-
lúrgica.

O que já vem afetando
a economia nacional é a
diminuição das facilidades
para a compra de carros e
motos zero quilômetro,
além do aumento das ta-
xas de juros. As concessio-
nárias brasileiras estão pro-
curando novas estratégias

Crise mundial
de vendas já que foi repas-
sada uma nova tabela de
juros pelos bancos e finan-
ceiras, que tentam conter a
crise dos Estados Unidos, o
que encareceu o custo final
dos produtos.

Embora, durante este
mês tenha havido peque-
na queda de vendas em
algumas empresas e adi-
amento de alguns proje-
tos, a situação não é alar-
mante. Mesmo porque o
governo federal tem toma-
do algumas medidas para
prevenir um possível refle-
xo desta crise na econo-
mia brasileira.

No próximo mês, os metalúrgicos da Região Sul Fluminense terão a oportunidade de
conhecer um pouco da história do seu sindicato através de uma programação em homena-
gem ao “9 DE NOVEMBRO”, quando foram assassinados pelo Exército os três metalúrgicos

da CSN: Willian, Walmir e Barroso, durante a greve de 1988. A gestão do Renato Soares e de
sua diretoria vai mostrar a tradição de luta dos trabalhadores. Veja a programação.

Um resgate da luta operária

Nos dias 20, 21, 22 e
23/11 está programada
a realização do inventá-
rio. Portanto, nesses dias
não haverá produção e
os trabalhadores que não
estiverem envolvidos esta-
rão folgando. E aqueles
que participarem do in-
ventário receberão hora
extra. Veja abaixo como
ficará o sistema de com-
pensação:

1º e 2º turno: troca o

dia 21/11 pelo dia 08/
11.

3º turno: troca o dia
21/11 pelo dia 03/11 e
troca o dia 22/11 pelo
dia 15/11 (nesse caso,
por ser feriado, o traba-
lhador receberá o adicio-
nal de 100%).

Caso haja necessida-
de de mais sábados a se-
rem trabalhados até o fi-
nal do ano será discutido
com o sindicato.

Folga, feriado e
compensação

  DIA 5/11- QUARTA-FEIRA
18h30 - DEBATE ORGANIZADO PELO
CENTRO ACADÊMICO “9 DE NOVEM-
BRO”, DO CURSO DE HISTÓRIA DA
UNIFOA-VR, SOBRE O TEMA: “SINDI-
CALISMO: LUTAS E CONQUISTAS”
Local: Colégio Volta Redonda

  DIA 6/11 – QUINTA-FEIRA
20h - VERNISSAGE DA EXPOSIÇÃO –

PELO CENTRO ACADÊMICO “9 DE
NOVEMBRO”, DO CURSO DE HIS-
TÓRIA DA UNIFOA-VR, SOBRE O
TEMA: “MEMÓRIA, CULTURA E MO-
VIMENTOS SOCIAIS”
Local: Colégio Volta Redonda

  DIA 8/11 - SÁBADO
17h - DEBATE SOBRE O TEMA: “20 ANOS
DA RESISTÊNCIA OPERÁRIA E VIOLÊN-

CIA MILITAR NA GREVE DE 1988”
Local: Memorial Zumbi

  DIA 9/11 - DOMINGO
9h - CULTO ECUMÊNICO
Local: Praça Juares Antunez
20h - APRESENTAÇÃO DO VÍDEO
“ VOLTA REDONDA VOLTA POR
CIMA” – LUIS FERNANDO FERRAZ
Local: Teatro Gacemss  2

“20 anos da Greve de 1988 - um rela-
to sobre RAÇA E CLASSE”
Com a presença de Paulo Vanuchi -
Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos)
Local: Espaço de Arte Zélia Arbex (Pe-
ríodo da exposição: 6 a 23/11)

  DIA 7/11 – SEXTA-FEIRA
18h30 - DEBATE ORGANIZADO


