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JOAQUIM DE OLIVEIRA
ÍCONE 
DA LUTA 
SINDICAL

Sabe aquela pessoa que a gente se orgulha em 
contar sua história, por tudo que ela representou e 

por saber que seu legado servirá de inspiração e 
combustível na caminhada da resistência e luta por 
melhores condições de vida para a classe 
trabalhadora? Essa pessoa se chama Sr. Joaquim de 
Oliveira.

No dia 19 de março deste ano o Sr. Joaquim de 
Oliveira completaria 100 anos. Em sua homenagem, 
o Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região vai contar um pouco da sua história.

Em 1922, na cidade de 
Santana dos Ferros, MG, 

vinha ao mundo Joaquim de 
Oliveira. Neto de avós 
escravizados, Joaquim foi 
educado com muito amor e 
rigidez pelos seus pais. 

Semianalfabeto, Joaquim 
conseguiu concluir o quarto ano 
primário somente em 1981, por 
exigência do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) para conseguir 
registrar sua candidatura ao 
Senado Federal, em 1982.

CARÁTER FORMADO 
COM CRIAÇÃO RÍGIDA

 ideia de concorrer a um cargo Alegislativo foi forjada durante os anos 
de luta sindical em defesa da classe 
trabalhadora. O objetivo era colocar um 
trabalhador operário no poder.  Joaquim 
não foi eleito, mas seus votos ajudaram a 
eleger os deputados Luiz Dulce e Mares 
Guia.

Joaquim foi diretor do Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e um dos 
pioneiros da greve de 1968, importante 
movimento paredista em plena ditadura 
militar.

Sua trajetória dentro e fora do Sindicato 

foi marcada por muito trabalho e 
dedicação à luta de classe. Mesmo com o 
mandato cassado pelos militares, 
Joaquim, desempregado, para enganar a 
repressão, fazia da venda de temperos 
um momento de conscientização política 
com os trabalhadores das principais 
empresas da Cidade Industrial.

Joaquim foi pioneiro na luta pela 
organização por local de trabalho, que, 
posteriormente, se transformou nos 
Comitês Sindicais por Empresas (CSE´s). 
Joaquim também ajudou na criação do 
Partido dos Trabalhadores (PT).

LEGADO DE TRABALHO, LUTAS E CONQUISTAS

asado com Maria José Leite de Oliveira, Joaquim teve C16 filhos, 26 netos, 18 bisnetos, todos educados com 
muito amor, carinho e disciplina.  Ele sustentou a família 
trabalhando como fundidor nas empresas A Única, 
Máquinas Agrícolas Altivo e Dourex.

Apaixonado pela palavra bíblica, Joaquim era multi-
instrumentista. Tocava acordeom, sanfona, violão e gaita, 
além de gostar de cantar e compor hinos evangélicos.

Aos 64 anos, no dia 2 de maio de 1986, Joaquim faleceu 
num acidente de carro.

Por toda sua história de luta e resistência, Sr. Joaquim de 
Oliveira é considerado um ícone da luta sindical. 
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