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Faz dois anos que o Sindicato dos
Metalúrgicos de João Monlevade deu iní-
cio ao “Projeto Memória”. E qual o resulta-
do? Muitos. Mas, para entendê-los, é pre-
ciso, antes de tudo, saber exatamente o
que pretende esse projeto.

Os objetivos são, basicamente, dois:
1 - preservar as fontes de pesquisa; 2 -
difundir a história da entidade. No esforço
para atingi-los, a equipe executora, inte-
grada por uma bibliotecária e um jornalis-
ta, realizou visitas técnicas para conhecer
o trabalho de outras entidades e tem se
debruçado, cotidianamente, sobre biblio-
grafia especializada. Entre o material de
referência utilizado, está, por exemplo, a
ISAD (G), norma internacional que esta-
belece padrões para descrição de arqui-
vos.

E como criar um vínculo entre esse tra-
balho e a comunidade? Através da implan-
tação do Centro de Referência e Memória
do Trabalhador (que chamamos, inicial-

Projeto Memória: Preservar o passado, iluminar o futuro

mente, de  Memorial do Trabalhador). Esse
centro, que está sendo montado na sede
do sindicato, consiste em um espaço físi-
co para abrigar os documentos que já fo-
ram e são produzidos pela entidade ou são
relativos a sua história, para que tais do-
cumentos possam estar à disposição de
consulta por pesquisadores ou quaisquer
outros membros da comunidade. Mas é
também algo mais: um centro de realiza-
ção de projetos para dar visibilidade à his-
tória dos trabalhadores, como exposições
e outros eventos.

Esse trabalho de referência já deu os
seus frutos. Um exemplo significativo é o

livro “Nasce a CUT”, lançado este ano pelo
Centro de Documentação e Memória Sindi-
cal  (Cedoc) da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT). Entre as fotos utilizadas para
ilustrar a obra, apenas três são de um acervo
estritamente sindical –com exceção do pró-
prio Cedoc –, e  esse acervo é, justamente, o
do Projeto Memória, do Sindicato dos Traba-
lhadores Metalúrgicos de João Monlevade.

O fato de as fotos de nosso acervo terem
sido a única fonte fotográfica estritamente sin-
dical para ilustração do livro demonstra que o
projeto tem, sim, um lugar proeminente na
construção da consciência sobre a importân-
cia de uma cultura arquivística, para o pre-
sente e o futuro.

Consolidar uma cultura arquivística signifi-
ca plantar, com firmeza, um projeto de preser-
vação e administração sólida de documentos,
para que não fiquemos dependentes, apenas,
da memória individual, que pode se apagar no
próximo instante, se não for captada e abrigada
em lugar perene e acessível.

“Memória é essencial na
vida do trabalhador”, diz
especialista em arquivos

Em abril deste ano, a equipe do Proje-
to Memória realizou uma entrevista com o
historiador paulista Antonio Jose Marques,
coordenador do Centro de Documentação
e Memória Sindical (Cedoc) da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT).

Antonio, que é também mestre em
arquivística, falou sobre o cenário dos ar-
quivos operários no Brasil. Ele destacou
que “a memória tem lugar cativo não ape-
nas na luta, mas na vida dos trabalha-
dores.

Confira trecho da entrevista:

Qual o lugar da memória na luta
dos trabalhadores?

O exercício da memória amplia os
conhecimentos históricos e, incons-
cientemente, tece laços de solidariedade;
por isso, ela deve ser uma prática do dia-
a-dia e fazer parte do cotidiano das
entidades sindicais. Isto é possível de
várias formas, mantendo os arquivos
organizados, organizando pequenas
exposições, lançando um pequeno livro ou
mesmo um folheto sobre acontecimentos
da categoria e o seu entorno, mantendo,
numa pequena seção no boletim do
sindicato, depoimentos de antigos
militantes em assembléias, ou seja, tudo
que permita recordar é válido.  A memória
tem lugar cativo não apenas na luta, mas
na vida dos trabalhadores, e os sindicatos
podem estimular realizações que
permitam dar relevância à temática. Não
esquecer é o que importa.

Fotos do acervo do sindicato ilustram livro sobre a CUT

Lula (de barba) e José Villar (terceiro, da dir. para a esq.), presidente do sindicato no período
1980-1981, durante o Encontro de Monlevade, realizado em fevereiro de 1980

O livo “Nasce a CUT; embates na for-
mação de uma central classista, indepen-
dente e de luta”, relata, conforme o pró-
prio título indica, o processo de constru-
ção da Central Única dos Trabalhadores,
que completou 24 anos no dia de lança-
mento da obra, 28 de agosto, em São
Paulo. Essa história envolve, entre outros
fatos, os encontros que antecederam, nos
anos 80, a organização da “Conferência
Nacional da Classe Trabalhadores

(Conclat), embrião da CUT. Um dos en-
contros aconteceu em João Monlevade,
em fevereiro de 1980, com a participação
de líderes como Luís Inácio da Silva, o
Lula, e Frei Beto.

O livro, escritor pelo historiador  Antonio
José Marques, destaca o papel dos
metalúrgicos de Monlevade no novo
sindicalismo, combativo, ainda nos anos 70.

Algumas fotos que ilustram a obra
foram cedidas pelo Projeto Memória.



Histórias de vida, Histórias de luta:A MEMÓRIA
DE CADA UM Recuperar a trajetória da entidade é, também, recuperar a história viva de pessoas:

suas origens, seus laços familiares e sociais, suas lutas. Por isso, a equipe do Projeto
Memória vem colhendo depoimentos para compor um amplo acervo de história oral.
Entre os entrevistados, nomes como Geraldo Oscar de Menezes, presidente do sindi-
cato no período de 1959 a 1964 (o ano do golpe militar), Nilza Roberto, primeira secre-
tária da entidadade, João Paulo Pires de Vasconcelos, presidente na gestão 1972-
1978, Maria Leonides Ramos, viúvia de Antonio Ramos (gestão 1987-1990).

Mas você também pode nos contar a sua história. Participe da campanha “Eu me
Lembro”.

“[Quando houve o golpe de 64], me
escorraçaram lá de João Monlevade, dizen-
do que eu tinha que entregar a casa, que a
casa era da Companhia Siderúrgica Belgo-
Mineira. Eu tive que sair de uma hora para
outra, larguei tudo que eu tinha lá. Não ti-
nha nada de valor, mas tinha valor estima-
tivo, cama, colchão, guarda-roupa, armá-
rio. (...) Então, eu tive que sair correndo de
João Monlevade. (...)Foi  no outro dia que
meu filho mais velho  tirou a mudança de lá
num caminhão emprestado (...).

Minhas coisas vieram para Belo Hori-
zonte (....) Na época em que meus móveis
vieram, eu não tinha ainda casa. Eu estava
na casa de minha irmã e lá não cabiam
minhas coisas. Posteriormente, é que eu
adquiri uma residência lá no bairro Minas-
Brasil, sem água, sem luz e com as maio-
res dificuldades, eu tive que entrar para
dentro da casa no escuro.”

Geraldo Oscar de Menezes, presidente
do sindicato no período 1959-1964

“O Grupo de Mulheres foi o seguinte: A grande maioria das reuniões (sindicais e
partidárias) aconteciam aqui [em casa]. Tinha dia que havia 19 carros aqui, o pessoal
dormia no chão, e eu, doméstica, cuidando deles. Aí a [professora] Celeste [Semião]
teve uma idéia. Os homens avançavam nessa caminhada, e as mulheres se deprimiam,
se queixavam, se neurotizavam. Então, ela teve a brilhante idéia de condensar as
mulheres para um lado e ir trabalhando com elas. Então, veio aquela menina da Casa
do Trabalhador, a Regina Fazzi, que veio coordenar esse movimento, orientar. Tivemos
reuniões lindíssimas, e brigamos demais da conta também. A Regina conduzindo. Até
hoje tenho saudade desse trabalho com a Regina. “

(O Grupo de Mulheres teve participação importante no acompanhamento e apoio à
luta sindical, nos anos 80 e 90).

Trecho de depoimento de Maria Leonides Ramos, “Leo”:

João Paulo e a estratificação social imposta pela Belgo:

“Você vê a estratificação social imposta pela Belgo. E o sistema de administração
repressivo. Veja bem: o peão que trabalhava feito um doido lá dentro da usina morava
lá em baixo, morava na beirada do rio. À medida que ele subia na hierarquia, ia
subindo geograficamente também. Ele ia até as casas do aeroporto, junto ao hospital...
a do gerente era a casa mais alta, lá em cima. Essa hierarquia está lá para comprovar
para quem quiser. E tinha a hierarquia salarial também.

Mas o sindicato (se) mobilizou na década de 60.”

O Projeto Memória quer conhecer e registrar a história que você vivenciou, em sua trajetória de trabalhador e associado do
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade.
FALE CONOSCO.
Se quiser, podemos até filmar essa história.
Tudo será preservado em nosso Centro de Referência e Memória do Trabalhador, e um pouco desse acervo de referências
pessoais poderá ser consultado em nosso site.
Formas de contato:
Sede do sindicato: Rua Duque de Caxias, 163 - Bairro José Elói
Fone: 3851-1222
Email: cerem@metalurgicosmonlevade.com.br

Http://memoria.metalurgicosmonlevade.com.br
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