
Projeto Memória
MA palavra 

“sindicato” 
vem do grego 
“syndikos”, 
que significa 
“junto à 
justiça”.

Barbeiros na sede do 
Sindicato dos 
Metalúrgicos, na rua 
Tieté, nos anos 60.
Essa foi uma das 
fotos incluídas na 
exposição organizada 
pelo Cerem para a 
festa de 
confraternização do 
sindicato, em 
dezembro último.

O Conjunto José de Alencar

No dia 19 de janeiro de 1982, foi inaugurado o 
Conjunto Residencial  José de  Alencar Rocha, para 
beneficiar 406 famílias de trabalhadores em João 
Monlevade (MG). O nome do conjunto é uma 
homenagem ao ex-presidente do sindicato dos 
Metalúrgicos que morreu em 1978, poucos dias antes 
de  sua posse. 

Edificado junto ao bairro Satélite, o José de Alencar - 
com 118 casas e 288 apartamentos  de dois e três 
quartos - foi produto de reivindicação sindical 
formalizada em Contrato Coletivo de Trabalho. 

A Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira cedeu o 
terreno, e as obras foram realizadas com recursos do 
Programa Habitacional Empresa (Prohemp), através 
do Banco Nacional da  Habitação (BNH).

 Em depoimento na cerimônia de inauguração, José
Villar Sobrinho, presidente do sindicato no período 
1980-1981, citou o artigo XXV da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem: “Todo homem tem 
direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário,  habitação...”. 

Em reportagem publicada no dia 23 de janeiro daquele 
ano,  o jornal “Estado de Minas” destacava: 
“Partindo de  experiência anterior dos Trabalhadores 
do município [numa referência ao bairro República, 
construído nos anos 70 também a partir de 
mobilização dos metalúrgicos], a iniciativa de 
construção resultou de uma soma de esforços de 
entidades e empresas, além do interesse da 
comunidade trabalhadora de Monlevade”.
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