
“9 DE NOVEMBRO”: HOMENAGEM AO WALMIR, WILLIAN E BARROSO

Sindicato relembra e homenageia
os metalúrgicos de Volta Redonda

na histórica greve de 1988

Passados 33 anos da histórica gre-
ve de 1988, que reuniu e unificou
milhares de trabalhadores da CSN,
a direção do sindicato resgata mo-
mentos marcantes e presta simbó-
lica homenagem aos metalúrgicos:
Willian, Walmir e Barroso, mortos
durante o conflito pelo Exército
Brasileiro.

A greve reivindicava reajuste salari-
al com base no índice de inflação di-
vulgado pelo DIEESE, estabilidade
no emprego, jornada de trabalho de
40 horas semanais, read-missão dos
demitidos em 1987, isonomia salari-
al, instauração de uma Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) eleita pelos trabalhadores,
reconhecimento dos representantes
sindicais, fim da perseguição à ativi-
dade sindical e divulgação do Siste-
ma de Cargos e Salários da empre-
sa., entre outros direitos.

Em 7 de novembro começou a pa-
ralisação e, após um confronto com
a Polícia Militar, os trabalhadores
tomaram o controle da empresa. A
direção da CSN solicitou na Justiça
a reintegração de posse e a inter-
venção do Exército como forma de
solucionar rapidamente a questão.

No dia 9 de novembro, o Exército e
a PM começaram a dispersar a po-
pulação no bairro de Vila Santa Ce-
cília e invadiu a empresa, procuran-
do retomá-la. Em meio à ação mili-
tar, três operários foram mortos
pelas forças de segurança: Carlos
Augusto Barroso (19 anos), Walmir
Freitas Monteiro (27 anos) e
William Fernandes Leite (22 anos).
Além dos mortos, cerca de cem fe-
ridos completou o saldo da opera-
ção militar contra os grevistas.

Em 22 de novembro a população de

Volta Redonda, atendendo aos
apelos de sindicalistas e outros re-
presentantes da sociedade civil, dá
um "abraço" simbólico em torno
dos 12 quilômetros da Usina Presi-
dente Vargas como forma de mos-
trar apoio ao movimento. Dois dias
depois, após nova assembléia, os
operários decidiram pelo fim da gre-
ve, após repercussão internacional
que o movimento havia atingido.

Hoje, como em todos os anos, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos presta ho-
menagens à memória dos compa-
nheiros Willian, Walmir e Barroso e
aos seus familiares. E a todos os
metalúrgicos de Volta Redonda,
que fizeram parte dessa história e,
também, aos que continuam no
chão da fábrica, verdadeiros res-
ponsáveis pela história da CSN,
que se confunde com história de
Volta Redonda.

Willian, Walmir e Barroso: PRESENTES!

Momentos de tensão, coragem e força da classe trabalhadora no enfrentamento em busca de direitos e conquistas



Foi uma greve de ocupação e os trabalhadores fizeram questão de preservar as máquinas e as ferramentas de trabalho
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Em apoio, milhares de moradores se reuniram na Praça Brasil

Bispo Dom Waldyr celebra missa no velório dos operáriosPopulação realiza um abraço simbólico ao redor da CSN

Em menos de 24 horas de sua inauguração, o monumento em homenagem aos 3 operários mortos foi explodido. Até
hoje, não se sabe a autoria do atentado.


