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QUESTIONÁRIO

Nome da instituição/entidade:

Centro de Referência e Memória do Trabalhador (Cerem) do Sindicato dos Metalúrgicos

de João Monlevade (Sindmon-Metal) 

Endereço: 

Rua Duque de Caxias, 165 – bairro José Elói

35930-198 – João Monlevade (MG)

Site: 

Do Sindmon-Metal: http://www.sindmonmetal.com.br

Do Cerem: http://ceremjm.wordpress.com

Pessoa para contato: 

Wir Caetano

Rosália Oliveira

Telefone: 

(31) 3851-1222

(31) 9509-4471 – Wir Caetano

E-mail:

acom@sindmonmetal.com.br

1)  Relacione  os  fundos/coleções  custodiados  pela  entidade  que  podem  responder  as

questões prioritárias investigadas pelo GT, indicando ao lado de cada um deles os números

dos temas mais preponderantes, considerando a lista acima.

mailto:acom@sindmonmetal.com.br
http://ceremjm.wordpress.com/
http://www.sindmonmetal.com.br/


-  O  Cerem  administra  um  único  fundo,  a  saber:  o  acervo  arquivístico,  fotográfico  e

bibliográfico do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade (Sindmon-Metal).

Desse conjunto, o que poderá atender ao GT basicamente são:

- O processo 4281, movido por forças policiais da ditadura contra diretores do Sindicato

por ocasião do golpe de 1964, quando houve, inclusive, deposição da diretoria e indicação

de interventor.  Trata-se de material  extenso;  são 10 volumes,  e ó  o primeiro tem 260

páginas.

- Depoimentos descritos adiante, na questão de nº 3

2)  Relacione  individualmente  esses  fundos/coleções,  listando  as  respectivas  séries

documentais  e  datas-limite,  informando  se  estão  ou  não  organizados,  e  quais  são  os

instrumentos de pesquisas/acessos utilizados.

- O acervo administrado pelo Cerem está parcialmente organizado,

A documentação remonta aos anos 1950 (dessa época, basicamente registros fotográficos),

mas o volume quantitativamente mais significativo é a partir dos anos 1970, quando João

Paulo  Pires  de  Vasconcelos,  um  dos  representantes  do  chamado  Novo  Sindicalismo,

assume a entidade e passa a valorizar também a preservação documental.

3)  A  entidade  tem  ou  teve  programa  de  gravação  de  depoimentos  com  ex-dirigentes

sindicais,  militantes  sindicais  e familiares? Em caso positivo,  relacione o nome dos/das

depoentes e demais informações que possuem sobre os mesmos, os sistemas de gravação

(fita  k7,  vídeo,  meio  digital)  e  tempo  de  gravação.  No  caso  das  fitas  k7  ou  mesmo

gravações digitais, informe se estão transcritas. No caso dos vídeos, informe o endereço do

site caso estejam disponíveis na internet. 

O Cerem realizou entrevistas com as seguintes pessoas:

a)  -  Geraldo Oscar de Menezes,  presidente  do Sindicato  no período de 1959 a 1964,

deposto por ocasião do golpe.

Sistema de gravação: Fita K7.



Tempo de gravação: 50 min.

Transcrito? - Sim.

Disponível  na  internet:

http://ceremjm.wordpress.com/presidentes-do-sindicato/geraldo-oscar/ 

b)  -  Tereza  Salomão,  viúva  de  Virgílio  Salomão,  integrante  da  diretoria  do  Sindicato

deposta pelo golpe.

Sistema de gravação: CD.

Tempo de gravação: 1 hora.

Transcrito? - Não.

Somente  um  pequeno  fragmento  está  disponível  na  internet:

http://ceremjm.wordpress.com/2011/11/02/seu-porco-tai/ 

c) Maria de Lourdes Fernandes (“Filinha”), filha de João Evangelista Fernandes, delegado

sindical demitido durante o golpe militar de 1964 e torturado.

Sistema de gravação: CD

Tempo de gravação: 20 min.

Transcrito? - Não

Pequeno  fragmento  disponível  aqui:

http://ceremjm.wordpress.com/2011/11/02/desde-a-infancia/ 

3) João Paulo Pires de Vasconcelos, presidente do Sindicato no período de 1972 a 1978 e

líder de uma das duas grandes greves de metalúrgicos ocorridas em 1978.

Sistema de gravação: CD

Tempo de gravação: 1 hora

Transcrito?- Não há transcrição do depoimento, mas o conteúdo, em edição jornalística,

pode ser conferido no link:

http://ceremjm.wordpress.com/presidentes-do-sindicato/joao-paulo/

- Temos também entrevista concedida por Bento Jacó, diretor do Sindicato na ocasião do

golpe, ao extinto jornal monlevadense “O Momento”, em 2004. 

O conteúdo foi abordado, de forma concisa, em edição do boletim “Projeto Memória”,

editado pelo Cerem no período de 2008 a 2010, disponível no link:

http://ceremjm.wordpress.com/presidentes-do-sindicato/joao-paulo/
http://ceremjm.wordpress.com/2011/11/02/desde-a-infancia/
http://ceremjm.wordpress.com/2011/11/02/seu-porco-tai/
http://ceremjm.wordpress.com/presidentes-do-sindicato/geraldo-oscar/


http://ceremjm.files.wordpress.com/2011/10/9_boletim_jul_2009.pdf

4) Relacione os documentos avulsos (livros, periódicos, panfletos, documentos de arquivo

etc.) que possam responder as questões investigadas pelo GT, se possível com um pequeno

resumo de cada um deles.

Basicamente, o material disponível é o descrito no item anterior. 

5) A entidade possui acervo fotográfico com imagens de repressão a trabalhadores e ao

movimento sindical?

Há fotos de mobilizações sindicais no período da ditadura (1964-1985), que podem ser

avaliadas. 

6)  Informe  se  na  sua  cidade  e  região  há  outra  entidade  que  possui  acervo  que  possa

responder as questões investigadas pelo GT. Enviando-nos o nome e o endereço, bem como

um meio de contato com a pessoa responsável.

Acreditamos que não. 

09 de agosto de 2013.
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