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Ao contrário 
do ‘paraí-
so’ que o 
presiden-

te Jair Bolsonaro 
tentou, de forma 
mentirosa e inescru-
pulosa, mostrar para 
o mundo no discurso 
que fez na abertura 
da 76ª Conferência 
Internacional da 
Organização Nas 
Nações Unidas 
(ONU) ocorrida em 
Nova Iorque, o Brasil 
tem hoje cerca de 

14,4 milhões de tra-
balhadores desem-
pregados; a inflação 
supera os 10%, mais 
de 20 milhões de 
pessoas passando 
fome e quase 600 
mil mortes devido a 
pandemia do novo 
coronavírus.
 
Com Bolsonaro, 
aproximadamente 2 
milhões de famílias 
entraram em con-
dição de extrema 
pobreza.

Os aumentos absur-
dos e abusivos dos 
preços do alimentos, 
dos combustíveis e 
das contas de ener-
gia elétrica apertam 
a imensa maioria 
dos  brasileiros, que 
sem emprego, sem 
dinheiro ou com bai-
xa renda perdem a 
cada dia a sua digni-
dade.

Diante desse caos, 
não somente a 

classe trabalhadora, 
mas a sociedade em 
geral deve assumir 
as ruas no próximo 
dia 02 de outubro.

A história sempre 
mostrou que somen-
te com o povo nas 
ruas é que se muda 
o destino de uma 
nação.

Vamos somar for-
ças para recons-
truir o nosso Brasil.
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CIPA NA LOMAE

Massacre de 
Ipatinga foi um 
episódio de 

agressões e assassinatos 
em massa acontecido no 
município brasileiro de 
Ipatinga, então distrito 
pertencente a Coronel 
Fabriciano, no interior do 
estado de Minas Gerais, 
no dia 7 de outubro de 
1963. 

SEMANA SANGRENTA

No dia 5 de outubro de 
1963, na saída do turno 
da tarde, quando fazia a 
revista na saída dos traba-
lhadores, impedindo que 
levassem para casa o lan-
che que recebiam dentro 
da empresa, um vigilante 
sacou a arma e atirou no 
saco de leite de um ope-
rário. Foi a gota d’água em 
uma situação de humilha-
ção que já vinha crescen-
do nas portarias. Assim, o 
conflito entre trabalhado-

*Esse texto foi escrito com base em material divulgado ao longo do  anos pelo Metasita e pela CUT 
Vale do Aço, e de uma publicação originalmente dia 5 de outubro de 2018, no Brasil de Fato.

Companheiro/a, fi-
que atento às datas 
do Cronograma do 
Processo Eleitoral 
da CIPA na empresa 
Lomae.

Vamos eleger traba-
lhadores que realmen-
te irão lutar para se ter 
um local de trabalho 
seguro.

Você conhece muito 
bem quem irá fazer o 
jogo da empresa.

res e vigilantes se estende 
para os alojamentos, para 
onde foi enviada a Polícia 
Militar da Usiminas.

A resistência operária na 
região - que ficou conheci-
da como “Forte Santa Mô-
nica”-  fez com que à noite 
houvesse nova investida 
da Polícia Militar, mais 
uma vez contida na parte 
alta do bairro. No entanto, 
nos alojamentos mais pre-
cários, que pertenciam às 
empreiteiras que presta-
vam serviço, o ataque foi 
consumado: cerca de 300 
trabalhadores sofreram 
maus tratos a noite toda.

A manhã do dia 7 come-
çou com uma greve dos 
operários, que pediam 
principalmente a troca da 
conhecida Polícia Militar 
da Usiminas por tropas do 
Exército, para conter a ins-

tabilidade entre os traba-
lhadores e os serviços de 
vigilância da empresa. Do 
lado de fora, na portaria 
onde hoje fica um shop-
ping, um caminhão com 
um policial militar de por-
te de uma metralhadora 
surgia diante da multidão 
de trabalhadores. Do lado 
de dentro, uma reunião 
que envolvia a direção 
da Usiminas, o sindicato, 
Polícia Militar e lideranças 
religiosas.

A dúvida sobre o número 
total de mortos persiste 
até os dias de hoje.
O falecido padre Abdala 
sempre dizia que contou 
mais de quarenta mortes. 
O depoimento do moto-
rista Larte Abelha, aponta 
que foi mandado ir para 
Belo Horizonte, para 
buscar 50 caixões.  Onde 
estariam esses caixões? 
Para a Usiminas, o silên-
cio sempre foi a resposta 
dada.

Massacre da Usiminas. 58 anos se passaram.
Nós não vamos deixar cair no esquecimento!


