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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINDIMINA
O Sindimina-Serrinha-Ba, convoca a todos os Trabalhadores (as) para uma assembleia 
geral, ao longo do dia 24 de Março de 2017, no auditório do Sindimina na rua Macário 
Ferreira, 522 no centro da cidade de Serrinha, para uma prestação de contas referente ao 
ano de 2016. Trabalhador (a), é muito importante a sua participação, pois, estaremos 
apresentando todos os balancetes mensais com suas receitas e despesas de Janeiro a 
Dezembro de 2016, lembrando que, a qualquer tempo o Trabalhador (a) pode e deve 
fiscalizar onde está sendo investido o seu dinheiro.

DIGA NÃO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O SINDIMINA-SERRINHA-BA; SINTSEF/BA; SINASEF; SINTRAF; MNAJ; MMTR; 
MMNDS; CLGTFS; LPJ; ICC DA UNEB; CJS; COPPIM; CACRES E RRMA, participaram 
do FÓRUM MUNICIPAL DA SOCIEDADE CIVIL, realizado no dia 06 de Março de 2017, 
onde foram discutidas a Reforma da Previdência.

A cartilha da política econômica, que norteia a atual reforma, privilegia o mercado 
financeiro e desfavorece aqueles que mais precisam, a classe Trabalhadora. Os mesmos 
que geralmente são chamados a pagar a conta pelos excessos cometidos pelo governo, 
em detrimento dos mais ricos, que mais uma vez são poupados.

Vale lembrar que a Reforma anterior, há 13 anos, reduziu direitos previdenciários dos 
servidores, instituiu a taxação de aposentadorias e pensões, aumentou o tempo 
necessário para requisição da aposentadoria. Desta vez, para poder se aposentar, o (a) 
Trabalhador (a) precisará atingir a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de 
contribuição. E mesmo assim só terá direito a 76% do valor do benefício. Para receber a 
aposentadoria integral (100%), o Trabalhador precisará contribuir por 49 anos, a soma dos 
25 anos obrigatórios e 24 anos a mais.

Com a nova proposta de Reforma da Previdência, o Governo restringe direitos e investe 
contra os avanços que a sociedade brasileira conquistou ao longo da última década. Na 
constituição Federal de 1988 (não por acaso chamada de constituição cidadã) a 
seguridade social configurou-se no eixo triplo das políticas sociais de saúde, assistência 
social e Previdência social, tendo por base a garantia dos direitos fundamentais aos 
indivíduos. É justamente essa base que será atacada frontalmente com a nova proposta. 
Ficou acertado, que haverá um protesto no dia 15 de março, na cidade de Serrinha, contra 
a Reforma da Previdência e que não TERÁ PARTICIPAÇÃO DE PARTIDOS POLITICOS.

Não fique só. Fique sócio!
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Não fique só. Fique sócio!

Todas as informações do Sindimina e notícias do setor mineral você encontra no site 

www.sindimina.com

CURSO DE FORMAÇÃO ORSB (ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE BASE)
No dia 30 de Novembro, 01 e 02 de Dezembro de 2016 o Sindimina participou de um Curso 
de Formação ORSB em seu primeiro módulo e nos dias 09,10 e 11 de Março de 2017, foi 
realizado o segundo módulo, com participação de vários Sindicatos, DIEESE e alguns 
palestrantes, inclusive da UFBA. Um dos principais temas, sem dúvida foi a discussão 
sobre a Reforma da Previdência.

Estamos vivendo um período de muitos ataques aos direitos da população. A Previdência 
Social é reconhecida como um direito fundamental da Constituição Federal de 1988. Ela 
não se limita apenas à área dos Direitos Humanos, sendo vista como um instrumento de 
natureza necessária, uma vez que capaz de contribuir efetivamente com a melhoria das 
condições de vida e de sobrevivência de todos. Ela se relaciona ao princípio da dignidade 
humana, em vários artigos da Constituição Federal, trata-se ainda de um elemento 
motivador das lutas sociais, já que está amplamente ligada à qualidade de vida e mobiliza o 
conjunto da classe Trabalhadora.

Estamos fazendo a nossa parte, participando de vários eventos, debates, Seminário, 
protesto, congresso... Esta luta é de todos, estamos unidos contra a Reforma da 
Previdência, por isso, não basta simplesmente saber o que muda com as novas regras, é 
necessário que se compreenda que essa reforma, da maneira como foi orquestrada, com 
apoio da grande parte dos políticos, elimina toda e qualquer possibilidade do (a) 
Trabalhador (a) desfrutar de sua aposentadoria com dignidade.

CRISE NA FBDM OU RETROCESSO?
Trabalhadores (as), Fornecedores, Empresas Terceirizadas, enfim, todos queremos saber 
o que está acontecendo com a falta de pagamento da Brio Gold com todos esses 
Prestadores de serviços, será que existe “crise” ou a Diretoria desta Empresa está 
priorizando os investimentos? 

Só para lembrarmos que no ano passado a Canadense Yamana confirmou a aquisição da 
mina de ouro Riacho dos Machados, no Norte de Minas. O negócio girou aproximadamente 
US$ 48,5 milhões e o ativo será incorporado ao portfólio da Brio Gold, subsidiária da 
Yamana.

Esse é o patronal que luta para tirar os nossos direitos, pensando apenas nos lucros sem se 
preocupar com o maior bem de uma empresa; O capital humano. Algumas empresas 
prestadoras de serviços, não pagaram os salários aos Trabalhadores (as) referente a folha 
de fevereiro, até o quinto dia útil do mês de março, isso é um absurdo. O Sindimina não 
aceita essa situação e estamos tomando as devidas providências. Muitos se esquecem de 
que são os TRABALHADORES E TRABALHADORAS que dão o suor para que eles 
adquiram suas fortunas incalculáveis.
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