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EXPOSIÇÃO ‘A GREVE DE 1988’

Na ultima terça feira, dia 6,
a direção do sindicato se reuniu
novamente com o departamen-
to de Recursos Humanos da
CSN, solicitando resposta do ofi-
cio n°233/07 enviado no dia de
10 de setembro, que solicitava
a antecipação da PLR/2008. A
empresa alegou que qualquer

PLR - CSN
decisão a respeito da PLR deve
passar pela comissão de PLR,
onde o sindicato possui dois dos
vinte e dois representantes.

Esperamos dar um ponto final
a esta negociação na próxima se-
mana, 2ª feira, conforme oficio
da empresa, recebido nesta últi-
ma quinta feira.

Companheiros. Passados de-
zenove anos da greve de 1988,
a nossa diretoria do sindicato
fala aos trabalhadores da impor-
tância histórica deste fato na vida
de todos nós, metalúrgicos, nos-
sas famílias e a toda a popula-
ção de Volta Redonda. Ressal-
tando que, naquela época, a
nossa organização, unidade e
solidariedade viraram referência
a toda a população brasileira,
inclusive rompendo fronteiras, à
nível internacional. Por isso, é
importante novamente tentar res-
gatar a tradição de luta da nos-
sa categoria e o nível de consci-
ência política que todo trabalha-
dor necessita ter para enfrentar
o capital.

Este ano, o Sindicato dos Me-
talúrgicos da Região Sul Flumi-
nense, com o apoio da Secretaria
de Cultura do município, estará
apresentando uma exposição de
fotos e relatos sobre os fatos ocor-
ridos naquela época, que ficará
aberta a visitação no período de

10 a 20 de novembro, no Espaço
de Arte Zélia Arbex (Praça do Me-
morial Getúlio Vargas).

O acervo fotográfico faz par-
te de uma coletânea de vários
fotógrafos que faziam a cober-
tura jornalística da greve. Na
época, inclusive, foi publicado
um depoimento desses profis-
sionais que, emocionados, re-
ferendaram o fato como um
movimento que se transformou
no maior exemplo nacional de
persistência na reivindicação

dos direitos trabalhistas consti-
tucionais.

A exposição pretende trazer
a tona, através do depoimento
de vários personagens da cida-
de, um dos momentos mais
marcantes para a população de
Volta Redonda, uma memória
viva, já que grande parte das
pessoas que viveram aqueles
momentos de luta e confronto
com o exército, ainda continu-
am vivos e construindo a histó-
ria desta cidade.



Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, nº9, Centro, Volta Redonda-RJ
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2840

Diretor da Comunicação:
André Dias

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ).

Aos ex-funcionários da empresa Ormec que agora
estão trabalhando na CSN, o sindicato divulga, abai-
xo, a relação dos processos referentes à PLR para
aqueles que desejam acompanhar os trâmites na
Justiça:

ORMEC/MANOBREIRO/CSNORMEC/MANOBREIRO/CSNORMEC/MANOBREIRO/CSNORMEC/MANOBREIRO/CSNORMEC/MANOBREIRO/CSN

É necessário informar também que cada processo
possui uma relação com dez nomes de trabalhadores,
com exceção do nº 1677-2007-341-01-00-4 o qual
possui apenas 04. E que será necessária a presença

Os interessados em
retirar seus documentos
de conclusão de curso
no Colégio Futuro Mil-
lenniumn deverão se di-
rigir ao protocolo da
Coordenadoria Regio-
nal de Educação, situa-
do na Rua São João,
651 – São João, de 8 às

COLÉGIO FUTUROCOLÉGIO FUTUROCOLÉGIO FUTUROCOLÉGIO FUTUROCOLÉGIO FUTURO
MILLENNIUMMILLENNIUMMILLENNIUMMILLENNIUMMILLENNIUM

12h e de 13 às 17h. De-
verão levar os seguintes
documentos: R.G. (ori-
ginal e cópia), requeri-
mento (modelo forneci-
do pela Coordenadoria)
preenchido, solicitando
o histórico escolar e/ou
certidão com força de
certificado.

O Sindicato informa
aos funcionários da em-
presa Sankyu, que tive-
ram desconto em seu
contra-cheque na sexta-
feira, dia 22, após a gre-
ve, que o sindicato de-
verá divulgar no próximo
boletim as datas de pa-
gamento dos primeiros
cinqüenta trabalhadores,

SANKYU
TRABALHADORES QUE TIVERAM

O DESCONTO APÓS A GREVE
que deverá seguir a se-
qüência por ordem de
matrícula da empresa.

Sobre a PLR, a dire-
ção deste sindicato já ini-
ciou as negociações com
a direção da empresa,
que deverá agendar uma
próxima reunião junto
com a comissão de PLR
da empresa.

A diretoria deste
sindicato vem rece-
bendo uma série de
reclamações sobre o
banco de horas ne-
gativo da empresa
Comau. Esta pro-
posta foi reprovada
pelos funcionários
em assembléia rea-

Banco de horas negativoBanco de horas negativoBanco de horas negativoBanco de horas negativoBanco de horas negativo

Hoje, sexta-feira, a
direção do sindicato
vai receber represen-
tantes da empresa
Comau, para iniciar a
negociação da PLR/
2007. É bom lembrar

l i zada na semana
passada,  na sede
desta entidade.

O S ind i ca to  va i
en t rar  em conta to
com a d i reção da
empresa para bus-
car uma alternativa
para solucionar este
problema.

PLRPLRPLRPLRPLR
aos trabalhadores
que a discussão vai
tratar a segunda par-
cela da PLR, já que a
primeira já foi paga
pela empresa no
acordo coletivo.

Os trabalhadores
acabam de eleger os
novos cipistas da em-
presa VAIS. Esta dire-
toria se coloca à dis-
posição destes com-
panheiros para que

COMAU
ELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DA CIPA CIPA CIPA CIPA CIPA NA VA NA VA NA VA NA VA NA VAISAISAISAISAIS

possam cumprir da
melhor forma o seu
papel em defesa da
segurança e na qua-
lidade da saúde ocu-
pacional dos traba-
lhadores.


