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Nestas oito décadas de existência do Sindicato, os metalúrgicos

sempre demonstraram força  e consciência de classe.

Era ele que erguia casas 
Onde antes só havia chão. 
Como um pássaro sem asas 
Ele subia com as casas 
Que lhe brotavam da mão. 
Mas tudo desconhecia 
De sua grande missão: 
Não sabia, por exemplo 
Que a casa de um homem
é um templo 
Um templo sem religião 
Como tampouco sabia 
Que a casa que ele fazia 
Sendo a sua liberdade 
Era a sua escravidão. 

De fato, como podia 
Um operário em construção 
Compreender por que um tijolo 
Valia mais do que um pão? 
Tijolos ele empilhava 
Com pá, cimento e esquadria 
Quanto ao pão, ele o comia... 
Mas fosse comer tijolo! 
E assim o operário ia 
Com suor e com cimento 
Erguendo uma casa aqui 
Adiante um apartamento 
Além uma igreja, à frente 
Um quartel e uma prisão: 
Prisão de que sofreria 
Não fosse, eventualmente 
Um operário em construção. 

Mas ele desconhecia 
Esse fato extraordinário: 
Que o operário faz a coisa 
E a coisa faz o operário. 
De forma que, certo dia 
À mesa, ao cortar o pão 
O operário foi tomado 
De uma súbita emoção 
Ao constatar assombrado 
Que tudo naquela mesa 
- Garrafa, prato, facão - 
Era ele quem os fazia 
Ele, um humilde operário, 
Um operário em construção. 
Olhou em torno: gamela 
Banco, enxerga, caldeirão 
Vidro, parede, janela 
Casa, cidade, nação! 
Tudo, tudo o que existia 
Era ele quem o fazia 
Ele, um humilde operário 
Um operário que sabia 
Exercer a profissão. 

Ah, homens de pensamento 
Não sabereis nunca o quanto 
Aquele humilde operário 
Soube naquele momento! 
Naquela casa vazia 
Que ele mesmo levantara 
Um mundo novo nascia 
De que sequer suspeitava. 
O operário emocionado 
Olhou sua própria mão 
Sua rude mão de operário 
De operário em construção 
E olhando bem para ela 
Teve um segundo a impressão 
De que não havia no mundo 
Coisa que fosse mais bela. 

Foi dentro da compreensão 
Desse instante solitário 
Que, tal sua construção 
Cresceu também o operário. 
Cresceu em alto e profundo 
Em largo e no coração 
E como tudo que cresce 
Ele não cresceu em vão 
Pois além do que sabia 
- Exercer a profissão - 
O operário adquiriu 
Uma nova dimensão: 
A dimensão da poesia. 

E um fato novo se viu 
Que a todos admirava: 
O que o operário dizia 
Outro operário escutava. 

E foi assim que o operário 
Do edifício em construção 
Que sempre dizia sim 
Começou a dizer não. 
E aprendeu a notar coisas 
A que não dava atenção: 

Notou que sua marmita 
Era o prato do patrão 
Que sua cerveja preta 
Era o uísque do patrão 
Que seu macacão de zuarte 
Era o terno do patrão 
Que o casebre onde morava 
Era a mansão do patrão 
Que seus dois pés andarilhos 
Eram as rodas do patrão 
Que a dureza do seu dia 
Era a noite do patrão 
Que sua imensa fadiga 
Era amiga do patrão. 

E o operário disse: Não! 
E o operário fez-se forte 
Na sua resolução. 

Como era de se esperar 
As bocas da delação 
Começaram a dizer coisas 
Aos ouvidos do patrão. 
Mas o patrão não queria 
Nenhuma preocupação 
- "Convençam-no" do contrário - 
Disse ele sobre o operário 
E ao dizer isso sorria. 

Dia seguinte, o operário 
Ao sair da construção 
Viu-se súbito cercado 
Dos homens da delação 
E sofreu, por destinado 
Sua primeira agressão. 
Teve seu rosto cuspido 
Teve seu braço quebrado 
Mas quando foi perguntado 
O operário disse: Não! 

Em vão sofrera o operário 
Sua primeira agressão 
Muitas outras se seguiram 
Muitas outras seguirão. 
Porém, por imprescindível 
Ao edifício em construção 
Seu trabalho prosseguia 
E todo o seu sofrimento 
Misturava-se ao cimento 
Da construção que crescia. 

Sentindo que a violência 
Não dobraria o operário 
Um dia tentou o patrão 
Dobrá-lo de modo vário. 
De sorte que o foi levando 
Ao alto da construção 
E num momento de tempo 
Mostrou-lhe toda a região 
E apontando-a ao operário 
Fez-lhe esta declaração: 
- Dar-te-ei todo esse poder 
E a sua satisfação 
Porque a mim me foi entregue 
E dou-o a quem bem quiser. 
Dou-te tempo de lazer 

Dou-te tempo de mulher. 
Portanto, tudo o que vês 
Será teu se me adorares 
E, ainda mais, se abandonares 
O que te faz dizer não. 

Disse, e fitou o operário 
Que olhava e que refletia 
Mas o que via o operário 
O patrão nunca veria. 
O operário via as casas 
E dentro das estruturas 
Via coisas, objetos 
Produtos, manufaturas. 
Via tudo o que fazia 
O lucro do seu patrão 
E em cada coisa que via 
Misteriosamente havia 
A marca de sua mão. 
E o operário disse: Não! 

- Loucura! - gritou o patrão 
Não vês o que te dou eu? 
- Mentira! - disse o operário 
Não podes dar-me o que é meu. 

E um grande silêncio fez-se 
Dentro do seu coração 
Um silêncio de martírios 
Um silêncio de prisão. 
Um silêncio povoado 
De pedidos de perdão 
Um silêncio apavorado 
Com o medo em solidão. 

Um silêncio de torturas 
E gritos de maldição 
Um silêncio de fraturas 
A se arrastarem no chão. 
E o operário ouviu a voz 
De todos os seus irmãos 
Os seus irmãos que morreram 
Por outros que viverão. 
Uma esperança sincera 
Cresceu no seu coração 
E dentro da tarde mansa 
Agigantou-se a razão 
De um homem pobre
 e esquecido 
Razão porém que fizera 
Em operário construído 
O operário em construção.

Um operário em construção

Vinícius de Morais

UMA
HISTÓRIA
FORJADA
NA LUTA

POÉTICA

 

Eu quisera ser

claro de tal forma

que ao dizer

— rosa!

todos soubessem

o que haviam de pensar.

 

Mais: quisera ser

claro de tal forma

que ao dizer

— já!

todos soubessem

o que haviam de fazer.

TAREFA

Morder o fruto amargo e não cuspir

mas avisar aos outros quanto é amargo,

cumprir o trato injusto e não falhar

mas avisar aos outros quanto é injusto,

sofrer o esquema falso e não ceder

mas avisar aos outros quanto é falso;

dizer também que são coisas mutáveis...

E quando em muitos a noção pulsar

— do amargo e injusto e falso por mudar — 

então confiar à gente exausta o plano

de um mundo novo e muito mais humano.

Geir Campos
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Queridos companheiros e companhei-
ras do Sindicato dos metalúrgicos 

de BH/Contagem. Este aniversário de 80 
anos é um motivo de festa e alegria não 
apenas para vocês trabalhadores metalúr-
gicos mineiros ou a CUT, mas para todos 
os trabalhadores brasileiros. 

É bom lembrar que foi em Contagem em 
1968, logo seguida pelos companheiros de 
Osasco, que se realizou a primeira greve 
operária no Brasil após o golpe militar de 
1964. Mesmo reprimida, essa greve heroi-
ca conseguiu a conquista de um abono de 
10% nos salários estendido a todos os tra-
balhadores brasileiros. 

Nunca me esquecerei do companheiro 
metalúrgico Joaquim de Oliveira que foi 
nosso candidato nas eleições de 82 dispu-
tando uma vaga no senado por Minas Ge-
rais. Também nunca esquecerei que na di-
fícil disputa das eleições presidenciais de 
1998 foi com o apoio dos metalúrgicos de 
BH/Contagem que realizei um dos comí-
cios mais memoráveis daquela campanha. 

Sou grato pela contribuição que vocês 
deram durante meu governo e o governo 
da presidenta Dilma para que a gente ti-
vesse as grandes conquistas políticas e 
econômicas e sociais que fizeram o Brasil 
dar um salto histórico rumo ao desenvolvi-
mento e a justiça social. 

Que o companheiro Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato, e cada integrante 
da diretoria, que as trabalhadoras e traba-
lhadores metalúrgicos de Belo Horizonte e 
Contagem recebam o meu caloroso abra-
ço. 

Tenho certeza de que nos próximos 
meses estaremos novamente juntos para 
defender as conquistas do nosso povo e 
garantir a continuidade da transformação 
social no nosso país.

Eventos marcam comemorações dos 
80 anos de fundação do Sindicato

Foi em 11 de agosto do ano 
de 1934, que um grupo de 

trabalhadores em reunião na 
Rua Guarany em Belo Horizon-
te, fundaram o Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem.

De lá pra cá 80 anos se pas-
saram e muitas coisas acon-
teceram no país e no mundo, 
que em maior ou menor grau 
refletiram na categoria. Aquela 
entidade criada por aqueles va-
lentes operários hoje se trans-
formou no maior Sindicato do 
Estado de Minas Gerais, com 
uma história construída através 
de lutas e vitórias.

Os avanços conquistados só 
foram possíveis graças à con-
tribuição de cada um dos me-
talúrgicos, que ao longo destes 
80 anos lutaram do nosso lado 
contra as injustiças, arbitrarie-
dades, desigualdades e repres-
sões.

Agora é preciso olhar para o 
futuro, pois mais 80, 100, 200 
anos virão. É preciso instalar 
um novo modelo de organiza-
ção por local de trabalho para 
enfrentar os novos desafios co-
locados pela crise no sistema 
capitalista. 

É necessário organizar a luta 
no chão da fábrica porque são 
lá que os problemas nascem. 
É hora de começar uma nova 
fase nas relações de trabalho 
com a criação dos Comitês Sin-
dicais nas empresas da região.

Parabéns a todos os traba-
lhadores e companheiros que 
ajudaram ou estão ajudando 
a construir a história da nossa 
entidade. Viva o Sindicato! Viva 
os metalúrgicos de Belo Hori-
zonte, Contagem, Ibirité, Sarze-
do, Ribeirão das Neves, Nova 
Lima, Raposos e Rio Acima.

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato

Parabéns a todos os 
metalúrgicos de 

BH/Contagem e região

Um grande abraço 
aos metalúrgicos de 

BH/Contagem

Com homenagens a pessoas que ao longo dos anos ajudaram a construir a trajetória da nossa entidade e o lançamento de uma revista que conta a história de 
luta da categoria, foi realizado no último sábado (16), um ato para comemorar os 80 anos de fundação do nosso Sindicato. O campeonato de futsal que co-

meça neste fim de semana e a festa da melhor idade, que será realizada em setembro, são outras atividades previstas para comemorar a data. Mas em dezem-
bro acontece a grande festa para todos os sócios comemorarem este grande acontecimento, no Clube dos Metalúrgicos.

Luiz inácio da Silva (Lula) 
Ex-presidente do Brasil
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Eles falam sobre os 80 anos do Sindicato

Recebo esta home-
nagem como um de-
safio e um incentivo 
para continuar na 
luta pelos trabalha-
dores e povo brasi-
leiro em geral.

É preciso contar a 
história do Sindica-
to de BH/Contagem, 
pois esta é a história 
de luta do povo bra-
sileiro. 

Manifesto meu enor-
me respeito com os 
atuais e antigos dire-
tores e militantes que 
ajudaram a construir a 
história dessa heroica 
categoria. 

A história do Sindi-
cato é de resistência 
operária, de valori-
zação da atividade 
laboral, da família, 
de exemplo de de-
terminação e da co-
esão.

Essa entidade par-
ticipou de todos os 
ciclos de desenvol-
vimento e progresso 
do nosso país. Nós 
temos orgulho de tê-
los como parte fun-
damental da história 
dessa cidade.

Os trabalhadores 
metalúrgicos de Mi-
nas têm inúmeros 
motivos para se or-
gulhar de sua traje-
tória e de seu Sindi-
cato.

Nestes 80 anos, o 
Sindicato dos Me-
talúrgicos de BH/
Contagem e região 
sempre enobreceu o 
movimento sindical 
com uma trajetória de 
lutas e conquistas. 

Entre as histórias 
mais marcantes dos 
80 anos do Sindica-
to, vale relembrar a 
greve de 1968, em 
Contagem, a primei-
ra a desafiar a dita-
dura militar.

Divido a homena-
gem que recebi com 
meus companheiros 
de luta, tanto os vi-
vos como os que já 
não estão mais aqui 
conosco.

O Sindicato não é o 
prédio nem a direto-
ria. O Sindicato são 
os trabalhadores, a 
categoria. São vocês 
que escrevem a his-
tória desta entidade. 
Viva o Sindicato!

É um dia de muita 
emoção lembrando 
as lutas duras e di-
fíceis que fizemos, 
mas que sempre 
trouxeram resulta-
dos.

Parabéns a todos os 
metalúrgicos de BH/
Contagem. Dias de 
grandes glórias con-
tinuarão a vir, com 
certeza, para o Sin-
dicato.

A luta ao longo de 
todos estes anos 
tem dado seus fru-
tos, mas podemos 
avançar muito mais 
com as trabalhado-
ras metalúrgicas do 
nosso lado.

Parabéns ao Sindi-
cato pelos seus 80 
anos. Agora é preci-
so priorizar a criação 
dos comitês sindi-
cais e das redes sin-
dicais para avançar 
na luta. 

O Sindicato sempre 
esteve do meu lado 
em todos os momen-
tos difíceis da minha 
vida laboral. Obriga-
do e parabéns a to-
dos os metalúrgicos 
de BH/Contagem e 
região.

A força do metalúr-
gico de Minas e, em 
especial de BH/Con-
tagem e região é re-
conhecida em todo o 
País. 

Foi a luta do Sindi-
cato com os traba-
lhadores que possi-
bilitou, por exemplo, 
que a categoria te-
nha hoje uma CCT 
forte.

O que muitos traba-
lhadores não sabem 
é que se não fosse o 
Sindicato, muitos di-
reitos não existiriam. 

Patrus Ananias 
Ex-ministro do 
governo Lula

Margarida Salomão
Deputada Federal

Nilmário Miranda
Ex-ministro do governo 

Lula e Deputado Federal

Jô Moraes
Deputada Federal

Carlin Moura
Prefeito de Contagem

Paulo Cayres 
Presidente da CNM/CUT

Beatriz Cerqueira
Presidente da Central 
Única dos Trabalha-

dores/MG

José Wagner
Presidente da FEM/

CUT-MG

Ênio Seabra
Presidente eleito no 

Sindicato em 1968, cas-
sado pelo regime militar

imaculada Conceição
Ex-secretária geral do 
Sindicato, persegui-
da pela ditadura, se 

exilou no Chile

Efigênia Maria
Trabalhadora metalúr-
gica, ativista na época 

do regime militar

Paulo César Funghi
Ex- presidente do 

Sindicato

Margareth da Silva
Secretária de Mulheres 

do Sindicato

Luis Marcos
Trabalhador da Vallourec 

e diretor do Sindicato

Albenzo (Boné)
Um dos companheiros 
que organizou a greve 

de 79 na categoria

Antônio Amaro 
(Toninho)

Trabalhador da Isomon-
te e diretor do Sindicato

Maximiliano Machado
Membro da comissão 
de fábrica da Acument

João Batista
Trabalhador da Orteng 

OMCT e sócio mais 
antigo do Sindicato


