
A d m .  S i n d i m i n a  d o  Tr a b a l h a d o r  -    À  ,F I L I A D O C N Q  F I T E M  E  C U T.
      B O L E T I M I N F O R M AT I V O D O S T R A B A L H A D O R E S N O S E T O R M I N E R A L

Rua Macário Ferreira, 522, Centro, Serrinha-Bahia,  48.700-000 - Fone Fax: (75) 3261-2415CEP
E-mail:  site: sindimina.comsindimina@gmail.com BOLETIM Nº 148 MAIO/19- pág. 1

   VOTE NA ELEIÇÃO DO SINDIMINA PARA O TRIÊNIO 2019/2022 

 SINDIMINA NEGOCIA ACORDO COLETIVO COM A EMPRESA AURORA 

O SINDIMINA

O Sindimina convoca todos os trabalhadores associados a participar, em 22 de maio de 2019, da eleição que 
elegerá a nova Diretoria do Sindimina-Serrinha pelo triênio 2019/2022, conforme Edital de Convocação publicado 
e Estatuto da entidade. 

O seu voto é muito importante para que possamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, com 
mais um mandato na luta e defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do setor mineral. As urnas serão instaladas 
na sede do Sindimina, em Serrinha; na portaria principal da FBDM, em Barrocas; nas portarias principais da SLDM 
e Magnesita, em Santaluz e na portaria principal da Lipari Mineração, em Nordestina. 

Dezenas de trabalhadores se inscreveram para compor a nova Diretoria do Sindimina-Serrinha, mas, infelizmente, 
só tínhamos 04 (quatro) vagas disponíveis para a nova gestão. Agradecemos a todos os interessados em 
compartilhar conosco essa luta em prol dos trabalhadores, bem como aos que estiveram conosco na Gestão 
2016/2019. Estamos juntos!

Segue a composição da nova Diretoria do Sindimina que se propõe a atuar no triênio 2019/2022
DIRETORIA EXECUTIVA:

EDMILTON OLIVEIRA LIMA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  PRESIDENTE                                                        

FLAUDENIR DE SOUSA CAMPOS ---------------------------------------------------------------------------------------- VICE-PRESIDENTE                                   

JOSÉ ANTONIO DAS NEVES -------------------------------------------------------------------------------------------- SECRETÁRIO GERAL                                      

JOSÉ AUGUSTO ANDRADE DA CONCEIÇÃO ------------------------------------------------------------------ DIRETOR DE FINANÇAS   

ROBERTO CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO ------------------ DIRETOR DE ORGANIZAÇÕES DE POLITICAS SINDICAIS                                 

KLEBER LIMA FERREIRA --------------------------------------------------------------------- DIRETOR DE SAÚDE DO TRABALHADOR      

WELLINGTON DA CRUZ PEREIRA --------------------------------------------- DIRETOR DAS RELAÇÕES DE TRABALHO SOCIAL                                    

SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA:

JOSÉ GILVAN TELES DE MATOS                                                                                                                                                                                                                   

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO                                                                                                                    

CARLOS EDUARDO DA CRUZ SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                   

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA MATOS                                                                                                                                                                                                             

ACIOLY DA SILVA  ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DENISE DOS REIS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                         

JOSÉ DAMASCENO COSTA  ANUNCIAÇÃO FILHO                                               

CONSELHO FISCAL:
                               NILTON DE SANTANA CARDOSO
                               MANOEL OLIVEIRA DA SILVA
                               JOSIVAN DIAS DOS SANTOS

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:
                                APARECIDO DA SILVA SOUZA
                                IVONILDO DOS SANTOS AZEVEDO
                                SERGIO ALVES DA SILVA

   CONTAMOS COM O SEU VOTO! 
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   SINDICALIZE-SE E FORTALEÇA A LUTA COLETIVA, SEM SINDICATO NÃO HAVERÁ MAIS DIREITOS 

Os trabalhadores da empresa MAP estão passando (mais uma vez!) por um momento difícil em relação ao Acordo 
Coletivo de Trabalho, pois a empresa vem tentando a todo custo retirar benefícios dos trabalhadores que já foram 
conquistados e são frutos de muitas lutas.
A data base do ACT foi em 1º de janeiro de 2019, mas já estamos em maio e até o momento não houve acordo. Após 
diversas reuniões sem sucesso, o Sindimina promoveu uma pequena paralização informativa para deixar os 
trabalhadores ciente de todo processo negocial e das medidas que serão tomadas para chegar a um acordo o mais 
breve possível.
Vale lembrar que no ACT anterior, a MAP retirou um benefício que promovia ajuda de custo a apenas 08 (oito) 
trabalhadores moradores da zona rural que, antes da MAP ganhar a concorrência, recebiam R$ 35,00 para se deslocar 
com transporte próprio para o trabalho. Na ocasião, a MAP e a Célula de Contrato da FBDM impuseram a extinção 
dessa ajuda de custo ou a DEMISSÃO deles, fato que só não ocorreu porque os trabalhadores abriram mão dessa 
ajuda tão pequena para a MAP, mas importante para quem ganha pouco.
Situações como essa são preocupantes e é por isso que a Diretoria do Sindimina pede a ajuda do GERENTE GERAL E 
TAMBÉM DA DIRETORIA DA LEAGOLD para conter esse tipo de comportamento, já que a própria Leagold, quando 
assumiu a área de FBDM, garantiu que NENHUM TRABALHADOR TERIA OS SEUS BENEFÍCIOS REDUZIDOS.
Diante disso, queremos saber o que está acontecendo com essa Célula de Contrato e a empresa MAP? É justo que os 
trabalhadores terceirizados, que já não tem os mesmos benefícios dos trabalhadores da FBDM (plano de saúde, não 
recebe PR mesmo contribuindo com a produção da FBDM, ajuda escolar, abono, salários que são totalmente 
diferenciados e outros mais) tenham seus poucos benefícios retirados? Será que a Leagold vai permitir que esses 
grupos continuem agindo desta forma? Esperamos que não.
Sugerimos que a Leagold faça um pequeno teste com os trabalhadores da Célula de Contrato: corte todos os 
benefícios no Acordo Coletivo de Trabalho que os trabalhadores que trabalham na Célula de Contrato têm e recebam 
todos, sem exceções, os benefícios que os trabalhadores da MAP recebem. Será que eles ficariam satisfeitos? 
PIMENTA NOS OLHOS DOS OUTROS É REFRESCO!  
A preocupação é geral. Os terceirizados das outras empresas prestadoras de serviços na FBDM também estão ligando 
para o Sindimina e pedindo “PELO AMOR DE DEUS” para que o sindicato não permita que isso permaneça. O fato é 
que se a MAP ganhar qualquer outra concorrência, os trabalhadores perderiam os seus benefícios que juntos 
conquistamos com muitas lutas.

Gostaríamos de deixar uma pequena reflexão para, principalmente a MAP e a CÉLULA DE CONTRATO DA FBDM:

Antes de assinar um contrato, mesmo que seja benéfico só para os que assinam, primeiro se coloquem no 
lugar daqueles que vocês dependem para executá-lo. O mundo é grande o suficiente para satisfazer as 
necessidades de todos, mas sempre será muito pequeno para a ganância de alguns. Se as feridas do teu 
próximo não lhe causam dores, pode ter a certeza de que a sua doença é muito pior do que a deles.

O Sindimina, mais uma vez, fez um grande esforço para presentear com brindes os associados em todas as nossas 
bases de mineração para não deixar o Dia do Trabalhador passar em branco. Contudo, nos últimos anos, essa data 
vem se tornando difícil de ser comemorada porque a os políticos estão criando e aprovando leis que retiram benefícios 
dos trabalhadores que foram conseguidos com luta, mortes, paralizações e muitas discussões entre sindicatos, 
trabalhadores e patrões. Nos últimos tempos foram duros os golpes: terceirização irrestrita, reforma trabalhista e agora 
a “reforma da previdência” que tem intuito claro de agradar o mercado financeiro, mesmo que em contrapartida sejam 
prejudicados todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país. 
O Sindimina é totalmente contra essa terrível “reforma” (DESMONTE) da Previdência porque vai causar sérios 
problemas para a população brasileira, para os trabalhadores e as futuras gerações. É totalmente contraditório o que 
está acontecendo, pois corta-se dos que ganham menos e não promove reforma nos altos salários dos políticos, nos 
privilégios, nos altos salários das aposentadorias acima do teto do INSS, fora as ricas emendas que os políticos 
recebem para vender seu voto. Porque será que o governo tira 30% (DRU) das contribuições sociais para usar 
livremente para fundos ou despesas? Se a previdência estivesse em déficit, como o governo continua tirando esses 
30% (DRU) da previdência para cobrir rombos do Governo?
Senhores políticos, antes de fazer essa terrível “reforma da previdência” venham conhecer e, se possível, trabalhar 
alguns dias em uma mina subterrânea, na construção civil, como gari, professor, com os trabalhadores rurais em um 
canavial e tantas outras profissões que não suportaria passar o tempo de contribuição que o Governo quer estabelecer 
nessa proposta. Tudo isso sem falar das outras manobras para prejudicar os trabalhadores que mantém esse Brasil de 
pé como, por exemplo, a perda das aposentadorias integrais mesmo para quem ganha abaixo do teto da previdência. 
A maioria da população elegeu esses políticos pensando em ajudar o Brasil e não para promover um futuro pior para 
todos os trabalhadores e as próximas gerações que além de velhos, ficarão miseráveis sem ter o sustento mínimo e 
sua dignidade resguardada. Seremos resistência! 

TERCEIRIZADOS DA MAP PEDEM SOCORRO

1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR
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