
Caro mineiro:

Para sua segurança e da sua família tenha os seguintes hábitos.
• Não rasgue, não danifique e não deite fora nenhum documento pessoal ou relativo ao 

seu emprego;
• Coverse claramente com a sua esposa sobre os detalhes do seu emprego: em que 

mina trabalha, qual é o seu salário, quantos anos de trabalho nessa mesma mina, se 
mudou de emprego etc.;

• Para evitar que a sua esposa e filhos fiquem na miséria se perder a vida, se preferir 
pode fazer um testamento declarando com quem quer que fiquem os seus bens;

• É bom estar claro sobre os descontos que são deduzidos no seu salário, 
nomeadamente:

 » Quanto desconta?
 » Para quê desconta?
 » Para que seguradora vai seu dinheiro?
 » O que acontece com o seu dinheiro quando acaba o seu contracto?
 » O que deve fazer em caso de acidente de trabalho ou doença?
 » O que deve fazer sua esposa e filhos no caso de invalidez ou se perder a vida?

Se alguma vez já submeteu a aplicação para o fundo de previdência registe a data de 
aplicação, quantas vezes visitou e as datas das visitas, respostas obtidas etc. 
Esta será a informação necessária como evidência de que alguma vez teve dificuldades 
para aceder ao seu dinheiro.

NOTE:
• NÃO pague a ninguém para o ajudar a receber o seu dinheiro. 
• O mineiro NÃO precisa de intermediário ou agência para o ajudar a receber o seu dinheiro. 
• Se alguém se aproximar e se oferecer para ajudá-lo em troca de uma taxa, recuse.
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