
Volta Redonda, 9/11/2010 - Edição EspecialInformativo do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense

22 anos da
greve de 1988

Em 1988, a população de Volta Redonda
presenciou uma greve que mudaria a história
da cidade e das lutas pelos direitos dos tra-
balhadores.

Mais de 20 mil metalúrgicos da CSN cruza-
ram os braços pela implantação do turno de
6 horas, reposição de salários usurpados por
planos econômicos e reintegração dos demi-
tidos. Uma greve legítima!

Mas, do outro lado, os militares do Exérci-
to, com os rostos pintados para o combate,
aguardavam a ordem para cumprir um man-
dado de reintegração de posse e para partir
para o confronto.

Wil liam Fernandes Leite, de 23 anos, foi
baleado no pescoço quando observava a in-
cursão militar do alto da aciaria, onde parte
dos grevistas se refugiou. Walmir Freitas de
Monteiro, de 28, teve o tórax atravessado
por uma bala de fuzil quando deu de cara
com os militares na saída de um refeitório. E
Carlos Augusto Barroso, de 19, teve o corpo
encontrado com sinais de espancamento e
afundamento de crânio. Além de centenas de
feridos.

A cidade foi violentada e mostrou que não
estava adormecida. No dia 22 de novembro a
população se mobilizou num ato simbolizan-
do a união e deu um abraço na Usina que

QUANDO O PASSADO RONDA O PRESENTE
ficou marcado na história.

A repercussão da greve resultou na eleição
de Juarez Antunes, ex-presidente do sindica-
to e deputado federal na época, o prefeito de
Volta Redonda.

E foram 17 dias de greve e os direitos con-
quistados. Ninguém foi responsabilizado e o
general que comandou a invasão, José Luis
Lopes da Silva, se tornou juiz e aposentou-se
como ministro do Superior Tribunal Militar pelo
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Hoje, 22 anos depois, o passado volta a ron-
dar o presente.

Apesar de terem reconquistado o turno de
6 horas, os trabalhadores da CSN são explo-
rados por uma tabela de turno injusta e pe-
nosa, que coloca em risco a vida dos compa-
nheiros com uma jornada excessiva e descan-
so insignificante.

E a CSN vai aos poucos, e com a ajuda de um
coronel, restabelecendo o militarismo dentro
da fábrica, criando uma nova tropa para con-
frontar seus trabalhadores.

E onde está o investimento social nos seus
operários?

Por isso, nesse 9 de novembro, não vamos
apenas recordar as lutas passadas, e sim ini-
ciar um movimento de repúdio e pela mudan-
ça, imediata, dessa tabela.

"Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes
coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível." Charles Chaplin
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Dom Waldir Calheiros
Bispo Emérito da Diocese de
Barra do Piraí-Volta Redonda

Não se pode perder a memória des-
ta data. Não é apenas uma lembrança
mental. Também não lamentamos a
perda dos companheiros, foram vidas sacrificadas por uma
causa justa, a organização da classe operária contra a
opressão do capital. O saber se organizar na defesa dos
seus direitos é uma benção de Jesus.

A vitória contra a violência é importante não só para os
operários, mas para toda a cidade, que unida em um abra-
ço à CSN simbolizou, para o Brasil e o mundo, que a
dignidade da pessoa humana é também do trabalho.

Celebrar o dia 9 de novembro é celebrar a vitória da
justiça, contra a exploração e a opressão.

"Felizes os que tem fome e sede de justiça" (Mat. 5,6).
Salve o 9 de novembro de 1988!

Celebração em memória aos operários na Comunidade
São Sebastião, no bairro Retiro, hoje, dia 9, às 19h

Marcelo Felício
Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos

Dejair Martins
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil

A greve do dia 9 de novembro teve no turno de seis
horas o marco principal dos ganhos conquistados, numa
luta travada com suor e sangue pelos operários da cidade
do aço em defesa dos seus direitos.

Relembrar esta data, aponta  a responsabilidade das lide-
ranças dos Sindicatos, das Igrejas e demais entidades que
participaram diretamente daquele acontecimento à assumi-
rem o compromisso de agregar a essa data um significado
ainda maior, capaz de resgatar a organização e a mobiliza-
ção da sociedade civil da nossa região.

Dr. Marino Clinger
Ex-prefeito de Volta Redonda

A greve de 1988 teve repercussão nacional e internacio-
nal. Como saldo político positivo, conquistou as reivindi-
cações dos trabalhadores: pagamento da URP, ganho sa-
larial, jornada de 6 horas e a reintegração dos trabalhado-
res demitidos na greve de 1987.

Participei de uma reunião que decidiria o rumo da greve,
já que os três operários já haviam sido assassinados.

O sindicato montou uma estratégia para a retirada, sem
que os trabalhadores ficassem marcados. Juarez teve que
entrar na Usina para convencer os trabalhadores a se
retirarem e organizar a forma de saída do pessoal. Por
isso, saíram encapuzados e distribuídos entre as várias
saídas da empresa.

Renato Soares Ramos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

Já se passaram 22 anos da greve que mudaria a história  do movimento sindical do Brasil. Uma greve que
mostrou a força da mobilização dos trabalhadores e de uma população ferida.
Conquistamos os direitos reivindicados, mas as lutas estavam só começando.
Hoje, em 2010, após uma crise que assolou o país e causou demissões, a luta é pela manutenção dos direitos,
pois a CSN tenta, a todo tempo, arrancar o que levamos anos para conquistar.

É o caso do turno de 6 horas.
Descontente por não ter conseguido restabelecer o turno de 8 horas durante a crise, a CSN
implantou uma tabela injusta e muito prejudicial aos companheiros. E neste dia, marcado pela
morte de três companheiros e pelas centanas que lutaram por nossos direitos, convocamos
os trabalhadores a se levantarem e se unirem ao sindicato para dar um fim a essa tabela.

A greve foi uma luta que mudou toda uma história, mas
já se passaram 22 anos e o sentimento de indignação
permanece. Foram três companheiros mortos, centenas de
feridos e ninguém respondeu por esses crimes.

Saímos vitoriosos em nossos direitos, mas indignados
por nada acontecer com aqueles que causaram tanta dor e
sofrimento. Minha indignação pelas atrocidades cometidas
não acabou.


