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A história de 90 anos do nosso Sindicato 
é uma das páginas mais importantes do 
movimento sindical brasileiro para a nação 
brasileira e o desenvolvimento do País. 
Parabéns Família Metalúrgica!”

MIGUEL TORRES
Presidente do Sindicato, da 
CNTM e da Força Sindical
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Em seus 90 anos, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes tem sido uma das mais 

importantes entidades da história, com 
dirigentes e ativistas que assumem com 
coragem a luta sindical por uma vida cada  
vez mais digna para a família metalúrgica.
Representando os trabalhadores e 
trabalhadoras de todas as atividades e 
profissões metalúrgicas, cresceu com a 
industrialização do Brasil, contribuiu com 
a criação da CLT e do 13º salário, resistiu 
às adversidades sociais e econômicas e às 
repressões políticas, renovou-se e participou 
intensamente das lutas e conquistas da classe 
trabalhadora e do povo brasileiro.
Conquistamos a redemocratização do País, 
a anistia política, as eleições diretas, os 
direitos na Constituição de 1988, a redução da 
jornada de trabalho, a política de valorização 
do salário mínimo e, ao longo do tempo, 
inúmeros acordos, convenções coletivas, 
reajustes salariais, benefícios e melhorias  
nos ambientes de trabalho para a categoria.

Linha do

1932 Fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo em 27 de dezembro.

1934 1ª greve da categoria, na Metalúrgica Paulista, 
contra a redução dos salários. 

1935 Campanha pelo salário mínimo, aprovada em 
assembleia pelos metalúrgicos, ganha as ruas 
e inspira a 1ª Concentração dos Operários 
Metalúrgicos.

1936 Criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões, 
reivindicação operária com participação do 
Sindicato.

1942 Surge o jornal O Metalúrgico.
1943 Criação do Decreto-Lei nº 5.452, que gerou a CLT.
1945 Fim da guerra mundial e do regime Vargas. Voltam 

as greves, os dissídios coletivos e a luta contra os 
sindicalistas herdeiros do Estado Novo.

1946 Decreto 9.070 regulamenta o direito de greve, 
suspende as eleições sindicais, prorroga mandatos 
das diretorias e torna obrigatório o famigerado 
“atestado de ideologia” para que os trabalhadores 
pudessem concorrer às eleições sindicais.

1949 Trabalhadores conquistam o repouso salarial 
remunerado e o pagamento dos salários nos 
feriados.

1951 Chapa composta por militantes de esquerda 
assume a diretoria e o Sindicato rompe com a 
conservadora “velha guarda ministerialista”. 

1953 Greve dos 300 mil contra o alto custo de vida.
1954 Inauguração da sede do Sindicato na Rua do Carmo.
1955 Fundação do Dieese.
1956 1ª Conferência Nacional dos Metalúrgicos do Brasil 

em Volta Redonda. Tiradentes é escolhido Patrono 
dos Metalúrgicos. Credenciados os primeiros 50 
delegados sindicais nas empresas metalúrgicas, 
reconhecidos pela DRT.

1957 Greve dos 400 mil por aumento salarial de 45%. 
1958 1º Congresso Estadual dos Metalúrgicos, em 

Ribeirão Preto. Conferência Sindical Nacional, no 
Rio de Janeiro, reúne cerca de 600 sindicatos de 
todo o País para discutir questões econômicas, 
melhorias salariais, luta contra a carestia de vida, 
direito à greve, defesa das riquezas naturais e da 
indústria nacional, da Petrobrás e Eletrobrás. 1° 
Congresso Nacional dos Metalúrgicos do Brasil, 
em Porto Alegre.

1961 Em dezembro, o Sindicato comanda uma greve 
pela criação do 13º salário, sofre repressão e 
cerco policial. O governo cede e, no ano seguinte, 
sanciona a lei que regulamenta o 13º.

1962 Criação do Comando Geral dos Trabalhadores. 
Greves Gerais por propostas nacionalistas. 
Metalúrgicos em greve, mesmo sob violência e 
prisões, conquistam reajuste salarial.

1963 Sindicato cria Comissão de Trabalhadores 
Metalúrgicos pró-divulgação e esclarecimento das 
“Reformas de Base”. 1ª Conferência Nacional da 
Mulher Trabalhadora. Greve dos 700 mil.

1964 Golpe militar. No 31 de março, a Rua do Carmo já 
estava sitiada por forças militares que impediam 
o acesso à sede do Sindicato.

1965 Joaquim dos Santos Andrade, Joaquinzão, toma 
posse como presidente eleito do Sindicato.

1967 Movimento intersindical pressiona o governo a 
acabar com o arrocho salarial.

1968 Ato Institucional nº 5 fecha o Congresso e 
aprofunda a repressão e a perseguição política.

1974 Inauguração do Ambulatório na Rua do Carmo.
1976 Assassinato do metalúrgico Manoel Fiel Filho. 
1977 Denúncia do Dieese sobre manipulação dos índices 

da inflação fomenta mobilizações sindicais por 
reposição salarial.

1978 Metalúrgicos de São Bernardo do Campo param 
por aumento salarial. Movimento se alastra para 
São Paulo, outras cidades e regiões do País. 
Metalúrgicos de São Paulo fazem campanha pela 
anistia, ampla, geral e irrestrita. Na campanha 
salarial, firmam o 1º Acordo Coletivo de Trabalho 
após o golpe militar de 1964. 

1979 Governo sanciona Lei nº 6.683, anistiando os cidadãos 

punidos por atos de exceção desde 9 de abril de 1964. 
Em São Paulo e Guarulhos, a greve dos metalúrgicos 
por 83% de aumento salarial teve um fim trágico. O 
operário Santo Dias é morto por um policial.

1980 Fundação do Centro de Memória Sindical.
1981 1ª Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. 

Joaquinzão recebe o prêmio Wladimir Herzog.
1983 Greve Geral contra o arrocho salarial e o custo de vida.
1984 Sindicato realiza ato para exigir Diretas Já e 

participa dos grandes comícios da época. 
1985 Greve na Metalúrgica Rheen, contra as condições 

degradantes e os baixos salários, marca a 
decadência da lei 4330 (anti-greve). Sindicato 
conquista na campanha salarial a redução da 
jornada de 48 para 44 horas.

1986 8º Congresso do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo.

1987 Eleição de Luiz Antonio de Medeiros Neto para 
presidente do Sindicato.

1988 Sindicato participa da mobilização pelas conquistas 
sociais na Assembleia Constituinte, incluindo 
a jornada legal de 44 horas para todos os 
trabalhadores.

1990 Reeleição de Medeiros para a Presidência do 
Sindicato.

1991 Fundação da Força Sindical.
1992 Conquista dos 147% dos aposentados. Inauguração 

do Palácio do Trabalhador.
1993 Reeleição de Medeiros. Paulo Pereira da Silva, o 

Paulinho, assume a presidência no ano seguinte. 
Sindicato e outras entidades movem ação contra 
as perdas do FGTS. 

1994 Sindicato conquista a Convenção Coletiva para 
Proteção do Trabalho nas Prensas. Greve Andorinha 
contra as perdas salariais da URV.

1995 Governo regulamenta a Participação nos Lucros 
ou Resultados (PLR), antiga bandeira de luta do 
Sindicato.

1996 Greve geral.
1997 Eleição de Paulinho para a presidência do 

Sindicato.
1998 Unificação das bases de São Paulo e Mogi das 

Cruzes. Inauguração do Centro de Solidariedade 
ao Trabalhador.

2000 Marcha até Brasília pelo aumento do salário 
mínimo e pela recuperação das perdas do FGTS. 
Fundação do Sindicato Nacional dos Aposentados.

2001 Reeleição de Paulinho. Sede do Sindicato passa 
para o Palácio do Trabalhador, na Galvão Bueno, 
Liberdade. Ramiro de Jesus Pinto assume 
interinamente a presidência.

2002 Paulinho reassume a presidência do Sindicato.

2003 Luís Inácio Lula da Silva, metalúrgico, ex-
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 
toma posse como presidente da República. Eleno 
José Bezerra assume a presidência do Sindicato. 
10º Congresso dos Metalúrgicos.

2004 a 2009  Marchas da Classe Trabalhadora. Principal 
conquista: política de valorização do salário 
mínimo.

2006 Greve Canguru dos Metalúrgicos do Estado de SP 
(cada dia em um município).

2007 Metalúrgicos e demais categorias promovem 
o Dia Nacional de Luta contra a Emenda 3 que 
incentivava a terceirização. Centrais sindicais são 
legalizadas. Delegados sindicais metalúrgicos, 
em curso de formação, vão a Brasília conhecer o 
Congresso Nacional.

2008 Metalúrgicos vão às ruas no Dia Nacional de Luta 
pela Redução da Jornada de Trabalho, sem redução 
salarial. Miguel Eduardo Torres assume a presidência 
do Sindicato. Início da crise econômica internacional. 
Miguel Torres é eleito presidente do Sindicato.

2009 Acordos garantem empregos na base metalúrgica. 
11º Congresso dos Metalúrgicos institui o 17 
de Janeiro como “Dia do Delegado Sindical 
Metalúrgico”, em homenagem a Manoel Fiel 
Filho, metalúrgico assassinado pela ditadura 
militar em 1976. Metalúrgicos aprovam greve por 
aumento salarial e redução da jornada para 40 
horas semanais, sem redução salarial. 6ª Marcha 
da Classe Trabalhadora a Brasília.

2010 Metalúrgicos e demais categorias entregam pauta 
na Fiesp pela jornada de 40 horas. 2ª Conferência 
Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), no 
Estádio do Pacaembu, São Paulo.

2011 Jornada de Lutas pela votação no Congresso 
Nacional da jornada de 40 horas semanais. 
Acampamento sindical em Brasília contra os juros 
altos. Sindicato reinaugura o Centro de Lazer da 
Família Metalúrgica, em Praia Grande.

2012 Sindicato continua a luta por redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais, trabalho 
decente, correção da tabela do Imposto de Renda, 
valorização do salário mínimo, reajuste digno para 
os aposentados, fim do fator previdenciário. Miguel 
Torres é reeleito presidente do Sindicato.

2013 7ª Marcha a Brasília, por Desenvolvimento, Cidadania 
e Valorização do Trabalho. Sindicato participa da luta 
pela PLR sem imposto de renda. Dia Nacional de 
Greves e Mobilizações por Emprego, Redução dos 
Juros e pela Pauta Trabalhista. Sindicato lança nova 
campanha pela Redução da Jornada. Reinauguração 
da subsede de Mogi das Cruzes. 

2014 Nos 50 anos do golpe militar, que instituiu 
o AI-5 e cassou liberdades democráticas, 
dirigentes metalúrgicos de São Paulo foram 
homenageados no Ato Sindical Unitário 
“Unidos, Jamais Vencidos”. 8ª Marcha da 
Classe Trabalhadora, em São Paulo, pela Pauta 
Trabalhista.

2015 Representantes dos trabalhadores e de setores 
patronais elaboram o “Compromisso pelo 
Desenvolvimento”, pela retomada crescimento 
econômico e social.

2016 Diretores do Sindicato participam do 28 de 
Abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho, em 
Mariana, Minas Gerais. Miguel Torres é 
reeleito presidente do Sindicato.

2017 Marcha a Brasília contra as “reformas” da 
Previdência e trabalhista e contra a terceirização, 
em sequência à jornada de ações unificadas em 
março e na greve geral de 28 de Abril.

2018 Centrais Sindicais lançam Agenda Prioritária 
da Classe Trabalhadora. Movimento Sindical 
unif icado continua mobi l izado contra a 
“reforma” da Previdência. 

2019 Miguel Torres discursa na 108ª Conferência 
Internacional da OIT em Genebra, representando 
as centrais sindicais brasileiras e apontando os 
retrocessos da reforma trabalhista de 2017, que 
não gerou os milhões de empregos prometidos, 
precarizou as relações de trabalho e ampliou a 
informalidade e a pobreza no Brasil.

2020 Fundação da IndustriAll-Brasil pelas centrais 
Força Sindical e CUT.

2021 Miguel Torres é eleito presidente da Força 
Sindical, no 9° Congresso da central. Sindicato 
defende a vacinação para todos contra a 
Covid-19, o auxílio emergencial de R$ 600 
reais mensais até o fim da pandemia e o 
Programa de Proteção ao Emprego e à Renda.

2022 Conferência da Classe Trabalhadora, Conclat 
2022. Leitura na Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco (USP), em São Paulo, da “Carta 
às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do 
Estado Democrático de Direito” e do manifesto 
de entidades pela Democracia e Direitos. 
Eleição de Lula presidente e Alckmin vice-
presidente pela frente democrática. Sindicato 
conquista para a categoria metalúrgica: 
reajuste salarial, abonos e manutenção das 
cláusulas sociais da Convenção Coletiva 
de Trabalho. Miguel Torres integra o grupo 
Trabalho de transição para o governo Lula.


