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Metalurgia é o trabalho de extrair e manipular os me-
tais. A palavra “metal” vem do grego e significa “procurar, 
sondar”. Provavelmente, a primeira produção de metal foi 
obtida acidentalmente, ao se colocar certos minérios numa 
fogueira. As primeiras contas de chumbo conhecidas atual-
mente foram encontradas em Çatalhüyük, na Anatólia (atu-
al Turquia), tendo sido datadas de 6500 a.C. 

Outra evidência referente à metalurgia humana data do 
quinto e sexto milênio antes da Era Cristã e foi encontrada 
em sítios arqueológicos, na Sérvia. Outros sinais de meta-
lurgia do 5º milénio a.C. foram encontrados num sitio arque-

Hora de reafirmar sua importância 
histórica para o Brasil e o mundo

Dia do Metalúrgico

ológico do Neolitico (Almeria, sul de espanha) e a partir do 
terceiro milênio a.C. em lugares como Palmela (Portugal), 
Cortes de Navarra (Espanha), e Stonehenge (Reino Unido). 

No Brasil, os metalúrgicos são conhecidos por sua capa-
cidade de se reunir para lutar por seus direitos. Foi a partir 
de movimentos organizados por este setor que importantes 
mudanças se processaram na sociedade. A tradição sindi-
calista, inseparável da imagem do metalúrgico, começa em 
1917, quando nasce a União Geral dos Metalúrgicos, que 
hoje conhecemos como Sindicato dos Metalúrgicos do Rio 
de Janeiro.



Qual é o Dia do Trabalhador Me-
talúrgico? Atualmente, no país, o 

dia do metalúrgico aparece nas datas de 9 e 21 de abril. A his-
tória do Sindimetal-Rio mostra que 09 é a data correta, reme-
tendo à criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 
feita por decreto em 9 de abril de 1941, pelo então presidente 
Getúlio Vargas.

Entretanto, outros sindicatos comemoram o dia do metalúr-
gico em 21 de abril, por conta do patrono dos metalúrgicos, 
Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier foi escolhido pela 
categoria no 1º Congresso dos Metalúrgicos do Brasil, que 
aconteceu no Rio de Janeiro, no final da década de 1950. Ele 
foi escolhido por representar os anseios da categoria por liber-
dade e contra a opressão.

Independente de uma data ou de outra, o importante é que a 
categoria reafirme sua posição de metalúrgico, representante 
de uma força enorme da classe trabalhadora.

9 ou 21 
de abril?

A categoria está a poucos meses de 
começar uma nova campanha salarial. 

A diretoria do Sindicato já iniciou conversas para debater e 
apresentar uma pauta para este ano. Para 2014, o objetivo é 
continuar garantindo o aumento real para os trabalhadores, 
mas também é preciso avançar nas cláusulas sociais, pois os 
patrões seguem na contramão e tentam retirar direitos con-
quistados.

“Para avançar no aumento e nas questões sociais a catego-
ria vai precisar colocar seu time em campo, mostrar sua força 
e unidade. Apesar da crise mundial, a produção brasileira con-
tinua crescendo e queremos a nossa parte desse bolo. Vamos 
juntos fazer uma grande campanha”, declara o presidente do 
Sindicato, Alex Santos.

Defendemos também: 

- 40 horas semanais sem redução de salário;
- Fim do fator previdenciário;
- Reforma agrária;
- Igualdade de oportunidade entre homens e mulheres;
- Política de valorização dos aposentados;
- 10% do Produto Interno bruto (PIB) para a educação;
- 10% do orçamento da União para a saúde;
- Correção da tabela do Imposto de Renda;
- Ratificação da Convenção OIT/158 (proíbe dispensas imo-

tivadas);
- Ampliação do investimento público.

Avançar a nossa 
pauta em 2014
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Mande seu vídeo ou link para 
imprensa@metalurgicosrj.org.br 

Temas livres, participe!

Participe


