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CIRCUITO SINDICAL
A tradicional MISSA DO TRABALHADOR foi
celebrada pelo padre Carlos Jorge Teixeira em 1º
de maio, na Igreja São José Operário, no Centro
Industrial de João Monlevade.
Antes da celebração, uma carreata transportou até
a igreja a imagem de São José Operário (de propriedade do Sindmon-Metal), presença igualmente
tradicional nos atos religiosos do Dia do
Trabalhador na cidade. O trajeto teve início em
frente ao “Zebrão” (vestiário central da usina da
ArcelorMittal Monlevade).
Durante a missa, o padre Jorge abordou problemas
enfrentados pela classe trabalhadora no Brasil
atual e a necessidade de transformação da
sociedade.
Ao final, o sacerdote convidou representantes de
sindicatos e a gerente de uma empresa local para
se juntarem a ele em frente ao altar.

A Feira Regional da Economia
Popular Solidária foi sediada, pela
segunda vez neste ano, na Praça do
Povo, em João Monlevade, nos dias 9
e 10 de maio. A anterior foi em abril.
O evento contou com o apoio do
Sindmon-Metal, que ofereceu
estrutura de sonorização.

O diretor do Sindmon-Metal Joselito Marques na Feira de
Economia Popular; apoio a ações sociais é frequente

A feira é uma iniciativa da Secretaria
de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social (Sedese), em
parceria com o Fórum Mineiro de
Economia Solidária, Conselho
Estadual de Economia Popular
Solidária (Ceeps), e Associação
Aprender Produzir Juntos (APJ).
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