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Sindicato promove os
“25 anos da Greve de 1988”

Este ano, se completam 25 anos da greve
de 1988, a greve mais marcante da história
dos trabalhadores da CSN. E, com o objetivo de
manter viva a memória sindical da Cidade do
Aço, o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense promove, mais uma vez, um resgate
à história com a celebração ao “9 de
Novembro”, data do assassinato dos operários
Willian, Valmir e Barroso, pelo Exército brasileiro.
Será no próximo dia 12/11 (terça-feira), a partir
das 16h, na Praça Juarez Antunes.

Em 7 de novembro de 1988, um
capítulo marcante da história sindical de Volta
Redonda (e por que não dizer do Brasil),
começou a ser escrito por este sindicato. Sob
o comando de Juarez Antunes, milhares de
trabalhadores enfrentaram a direção da CSN
e o Exército, reivindicando seus direitos por
melhores condições de trabalho e salários
dignos. Após 16 dias de mobilização e greve,
os trabalhadores saíram vitoriosos.

Infelizmente, o saldo da greve, apesar
de positivo pelas conquistas trabalhistas,
marcou a trágica perda dos três operários
mortos, além de centenas de trabalhadores
e populares feridos. Ainda durante a greve,
Juarez que era deputado federal, foi eleito
prefeito de Volta Redonda. Mas, 51 dias após
sua posse, foi vítima de um acidente fatal.

Ainda neste momento, em homenagem aos
três operários assassinados, o arquiteto
revolucionário Oscar Niemeyer projetou o
Memorial 9 de Novembro, inaugurado em
1º de maio de 1989.

Assim, o sindicato juntamente com
entidades sindicais e de organização popular
tomaram a iniciativa de prestar uma
homenagem especial a este grande
revolucionário arquiteto Oscar Niemeyer, pelas
mãos do seu bisneto e também arquiteto
Paulo Sergio Niemeyer, que estará presente
para representa-lo durante as homenagens.

No evento, várias outras lideranças que

tiveram um papel fundamental durante todo
o processo político e sindical em Volta
Redonda também receberão homenagens.

Finalmente, um dos momentos que a
cidade aguarda ao longo de todos esses
anos: o lançamento do projeto do Centro
de Memória Sindical e Popular de Volta
Redonda, que traz como principal
inspiração o bispo emérito , Dom Waldyr
Calheiros, que também será homenageado
durante o evento, e que este ano completou
90 anos de vida e continua sendo nosso
mais importante símbolo da resistência e
da luta contra as desigualdades sociais.

Este ano, sindicatos e entidades do movimento popular se unem no dia
12/11, às 16h, na Praça Juarez Antunes, para homenagear lideranças e

personagens que participaram da greve de 1988
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Conheça a história da Greve de 1988 na CSN
No dia 7 de Novembro de 1988,

durante o governo José Sarney, os
metalúrgicos da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta
Redonda, entraram em greve e
ocuparam a usina. A greve tinha
como objetivo reivindicações tão
humanas como: a readmissão dos
trabalhadores demitidos; a redução
de 8 para 6 horas da jornada de
para as atividades ininterruptas; e
reajuste salarial. Na noite de 9 /11,
o presidente José Sarney autorizou o
Exército a invadir a fábrica, sob o
comando do General José Luiz Lopes.
Soldados vindos de Valença e
Petrópolis e do Batalhão de Choque
da Polícia Militar dispersaram uma
manifestação pública pacífica que
acontecia em frente ao Escritório
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Central da CSN e invadiram a
fábrica, atirando nos operários.
Dezenas de trabalhadores foram
feridos, mas para três deles as feridas
foram mortais: William Fernandes
Leite, de 22 anos; Valmir Freitas
Monteiro, de 27 anos; e Carlos
Augusto Barroso, de 19 anos,
perderam suas vidas nesta invasão
do exército. Após o assassinato destes
três operários, os trabalhadores
continuaram a sua greve até ao dia
23 de novembro, após a retirada do
exército da cidade e da conquista
de suas reivindicações.

Em homenagem, a estes três
operários assassinados, o arquiteto
Oscar Niemeyer, projetou o Memorial
9 de Novembro, inaugurado em 1º
de maio de 1989. Mas este

monumento também foi alvo de
violência. Um atentado com bomba
derrubou o Memorial na madrugada
após sua inauguração, ficando este
tombado para frente, apenas preso
pelo ferro da armação. Chocado com
a violência, Niemeyer foi contra a
restauração do monumento. Assim,
a pedido do próprio arquiteto, a obra
foi reerguida, mantendo parte de sua
destruição, como forma de
demonstrar a todos que a arte e a
democracia podem parecer frágeis,
mas são resistentes e quiçá eternas.
“Nada, nem a bomba que destruiu
este monumento, poderá deter os que
lutam pela justiça e liberdade”,
afirmou ele. O monumento foi
reinaugurado em 12 de agosto de
1989.
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