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     A Campanha de Sindicalização 
está a todo vapor.

     A aceitação está ótima e os trabalhadores tem 
percebido que somente fortalecendo o Metasita 

é que terão condições de lutar por melhores 
condições de vida e de trabalho.
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Há 59 anos o Vale 
do Aço presenciou 
a maior atroci-

dade cometida contra a 
classe trabalhadora da 
região.

O Massacre do dia 
7 de outubro de 1963 
executado por policiais 
militares e orquestrado 
pela Usiminas foi uma 
preparação para o golpe 
civil-militar do dia 31 de 
março de 1964.

Segundo relatos de 
testemunhas à época, a 
greve começou às 10 ho-
ras do dia 06, Domingo. 

No dia 07 de manhã, 
uma multidão foi se 
formando no portão da 

59 anos
Massacre da Usiminas
Nossa memória está viva!

fábrica. “O presidente do 
sindicato foi reunir com 
o chefe geral Gil Guati-
mosim, o comandante da 
polícia capitão Robson 
Zamprogno e um japo-
nês que representava a 
administração japonesa. 
Já se passava mais de 
duas horas e a reunião 
não acabava. Foi quando 
apareceu um motorista 
da Usiminas conhecido 
por João de Deus em um 
Jeep e entregou um bi-
lhete ao tenente Juran-
dir, e em poucos minu-
tos começou a matança”.

 
ESQUECIMENTO

No que depender da 

classe dominante, os 
fatos ocorridos desde o 
MASSACRE DE 63, cairão 
no esquecimento. 

No que depender da 
classe trabalhadora e dos 

menos favorecidos, man-
teremos viva na memória 
para não esquecermos 
que somente unidos po-
deremos vencer a explo-
ração e a ganância.

Trabalhador/a mantenha seu cadastro atualizado!
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NOVAS 
PARCERIAS Adolescência, emprego 

e aposentadoria
Como falar de assun-

tos tão distantes como 
adolescência e aposen-
tadoria? Quando insti-
tuído o INSS (INAMPS), 
havia uma grande massa 
de trabalhadores com 
carteira assinada, com 
grande aporte para as 
reservas que gerariam as 
futuras aposentadorias.

Ter carteira assinada 
era pré-requisito para ser 
atendido nos ambulató-
rios do INAMPS e até na 
pequena rede particular. 

Em 2021, 17,8% 
dos adultos jovens sem 
segundo grau completo 
estão desempregados, 
3% a mais que em 2020.

E isso piora. “Nem-
nem” é uma expressão 
para designar “nem estu-
da, nem trabalha”.

O número enorme de 
jovens nesta situação 
decorre da crise econô-
mica, agravada pelo pla-
no político dos governos 
pós golpe de 2016 de 
precarizar o trabalho.

A maior parte dos 

nem-nem está concen-
trada entre a faixa etária 
de 20 a 24 anos. Eles 
eram 31,51% em 2020. 
Entre 15 e 19 anos, eram 
14,74%. E essas estatís-
ticas pioram se você é 
pobre, preto e mulher.

E para a saúde o 
jovem em nada colabora, 
pois agora se encontra 
como um desalentado: 
cidadão que não en-
contra emprego para se 
sustentar, ora 
porque não 
terminou 
os es-
tudos, 
ora 
porque 
não 
encon-
trou vaga 
com cartei-
ra registrada, 
vendo Uber como empre-
endedorismo. 

Se o jovem não 
conclui seus estudos, 
não encontra um bom 
emprego. Se não conse-
gue um emprego digno, 

não consegue pagar uma 
faculdade para ter uma 
profissão melhor. 

É um ciclo vicioso 
que prejudica inclusive 
o empreendedorismo tão 
aclamado atualmente, 
onde se usa meia dúzia 
de exemplos de multimi-
lionários que largaram a 
faculdade. 

A adolescência é uma 
etapa da vida cheia de 
mudanças, crises e espe-

ranças. 
A política de 
governo de 
acabar com 
a classe 
trabalha-
dora está 
criando 

desalento 
na base da 

força trabalha-
dora, que já causou 

aumento dos suicídios 
e que vai prejudicar até 
quem está tentando apo-
sentar as chuteiras. 

A saúde mental dos 
jovens pede o fim desta 
política de governo.

“A política 
de governo de 

acabar com a classe 
trabalhadora está 
criando desalento 
na base da força 

trabalhadora”

ARENA ELDORADO
O Sindicato Metasita 
pensando na saúde do 
Trabalhador fechou uma 
parceria com a Arena 
Eldorado.

Garanta sua vaga anteci-
padamente.

DIAS E HORÁRIOS:
Terça: 8h30 às 9h30, 
(limitado a 21 pessoas)
Quinta: 16h às 17h30 
(limitado a 28 pessoas)

Informações pelo zap:
31.99927-5580

Vitória 
dos soldadores da empresa Emalto Estruturas
Emalto Estruturas, informamos que no dia 21/09/2022 foi finalizado o processo 
com a empresa EMALTO, para pagamento do valor devido na ação coletiva em 
que o METASITA cobrou adicional de insalubridade para os soldadores. 

ATENÇÃO!
Para usar a Arena, 

o trabalhador 
associado deve 

reservar primeiro 
no Metasita 

através
do whatsapp: 
31.99927-5580


