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O SINDIMINA

   DIRETRIZES DA EQUINOX ESTÃO SENDO ESQUECIDAS PELA ‘’NOVA DIREÇÃO’’ QUE COMANDA MINA DE FAZENDO BRASILEIRO 
Como já é de conhecimento de todos os Trabalhadores, a empresa Equinox/FBDM com a sua “Nova Direção” vem 
tentando implantar uma forma “diferente” de administração. Curiosamente, a empresa que apresenta no seu site 
institucional a seguinte descrição: 

“ A Equinox Gold fomentou uma cultura que alavanca as habilidades de sua equipe de liderança e funcionários, e a 
empresa se esforça para inspirar e motivar sua equipe. Os valores centrais da Empresa - segurança, pessoas, 
respeito, responsabilidade, integridade, prestação de contas, trabalho em equipe, criatividade, entrega, liderança, 
disciplina, lucratividade - definem sua cultura e orientam todas as decisões” 

É a mesma que, na prática, desconsidera todas essas diretrizes que se propõe a seguir. 

A Equinox da internet tem metas, valores, respeita, valoriza seus funcionários. Mas, infelizmente, ela só existe no 
site mesmo. Aqui na área da Mineração Fazenda Brasileiro -FBDM tem sido bastante diferente. Os trabalhadores 
estão constantemente submetidos às pressões psicológicas, ameaças de demissão feitas por alguns 
Supervisores, inclusive na Mina Subterrânea. A Equinox da vida real está demitindo Trabalhadores com problemas 
de saúde, inclusive demitiu um trabalhador que a própria Equinox colocou em área restrita. Não escapou da 
demissão Trabalhador que tinha acabado de retornar depois de ter sido contaminado com a Covid, trabalhador que 
informou para a empresa que estava se afastando para fazer uma cirurgia, ou seja, essas atitudes praticadas pela 
Equinox demostram claramente que a empresa vem se esquecendo dos valores centrais que ela mesma 
determinou como importante.

Além disso, não dá para esquecer o que essa empresa fez nas 
negociações para o Acordo Coletivo de Trabalho. Ao invés de 
negociar, lutou o tempo inteiro para tirar todos os benefícios dos 
Trabalhadores. Mas, graças a Deus, o Sindimina, a força e união 
dos Trabalhadores não foi permitido que a Equinox tirasse os 
benefícios que foram conquistados com muitas lutas, ao longo de 
muito tempo. Nos parece que a Empresa deve estar fazendo tudo 
isso, como uma retaliação pelas situações que enfrentamos no 
Acordo Coletivo de Trabalho. Mas, é bom que fique claro que o 
Sindimina sempre trabalhou em prol da classe dos trabalhadores 
e dará seguimento a sua atuação, lutando com todas as forças 
para que essa empresa não venha fazer da Mineração Fazenda 
Brasileiro – FBDM um local de escravidão.

A Equinox é uma empresa Canadense e, pelas suas atitudes, está 
demostrando que é a pior empresa que já esteve aqui na área da 
Mineração em Barrocas. Ela não disfarça. Está atuando com o 
intuito claro de prejudicar os Trabalhadores, desconsiderando 
completamente os problemas que todos estamos enfrentando 
com a Covid 19, onde a solidariedade em muitas empresas tem 
aumentado devido a esse terrível vírus que tem destruído famílias 
pelo mundo. 
É muito triste e lamentável que essa empresa tenha essa visão 
arcaica. Esperamos que as denúncias que já foram feitas nos 
órgãos competente para combater essas atitudes da empresa, 
bem como as que ainda serão protocoladas, possam ajudar os 
Trabalhadores e mostrar para a Equinox que somos Nordestinos 
trabalhadores e não escravos. Merecemos respeito!

   AO TRABALHADOR NADA É DADO. TUDO É CONQUISTADO! 

QUEREMOS TRABALHAR NA EQUINOX DO SITE!
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O SINDIMINA
   CADÊ O MÉDICO DE FAZENDA BRASILEIRO? 

  SINDIMINA PRESTA CONTAS DO EXERCICIO 2019/2020 

O fato é que a Equinox vai ficar na história. Esta é a primeira empresa na Mineração de Barrocas que não tem um 
MÉDICO DO TRABALHO. Que não responde aos e-mails que o Sindimina envia e, quando o faz, repassa essa 
tarefa para uma pessoa de fora que desconhece completamente a nossa realidade. É bom salientar que essa 
pessoa participou das negociações do ACT e, é a mesma que tentou tirar todos os benefícios dos Trabalhadores.

Questionamos a empresa sobre a falta de um médico do 
trabalho aqui na Mineração de Fazendo Brasileiro – FBDM e 
fomos informados que “ a empresa Equinox não está 
descumprindo a Legislação, que o processo de recrutamento 
de um novo médico está em andamento, que o Dr. Carlos 
Eduardo de Santa Luz está respondendo pela parte médica”. 
Essa é a primeira vez que os Trabalhadores da FBDM estão 
se deslocando de Serrinha, Teofilândia, Barrocas, Araci e 
outras cidades para ser atendido pelo Médico que fica a 170 
km (ida e volta saindo de Serrinha). É assim que funciona a 
administração da “nova direção” da Equinox.

No ano passado fizemos algumas reuniões com a FBDM, a empresa apresentou algumas medidas de prevenção 
e acatou também algumas sugestões do Sindicato em prol dos trabalhadores e contra esse terrível vírus. 
Entretanto, sob essa “nova direção”, este ano o Sindimina solicitou e cobrou da Equinox que nos enviasse todas 
as medidas preventivas adotadas para frear a contaminação e, somente depois de muito tempo, a empresa 
informou algumas medidas adotadas. Em relação a isso, cobramos um aumento na frota dos ônibus para evitar 
as aglomerações e a empresa nos informou, no dia 03/03/2021, que vai aumentar a partir do dia 15/03/2021, mas 
nós do sindimina não concordamos com esse tempo, já que se trata de saúde dos Trabalhadores e não podemos 
esperar. A vida é prioridade.  

O Sindimina - Serrinha e Região convoca todos os Trabalhadores para participar da Assembleia Geral que será 
realizada no dia 31 de março de 2021, das 08h às 12h e de 14h às 18h, na Sede do Sindicato (Rua Macário 
Ferreira, 522 – Centro, Serrinha-BA). O objetivo é prestar contas, através da apresentação dos balancetes 
mensais com todas as receitas e despesas apuradas durante todo o ano de 2019/2020. Lembrando que mesmo 
com essa situação da Pandemia, estaremos realizando essa Assembleia, mas cumprindo todos os 
procedimentos sanitários para a prevenção. Contamos com a sua participação para garantir mais transparência 
e lisura no nosso Sindicato.

Entretanto, se nessa data houver um Decreto obrigando o fechamento da nossa sede teremos que cumprir com 
as determinações legais. Salientamos que todos os Trabalhadores podem, a qualquer tempo, fiscalizar onde e 
como está sendo investido a sua contribuição. Estamos sempre à disposição da classe para atender e 
apresentar qualquer documentação.

✔	 J. de oliveira    - Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2021 Aprovado
✔ 	 WN            - Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2021 Aprovado 
⮚ 	 MAP           - Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2021 Aprovado 
⮚ 	 NPE           - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 Aprovado 
⮚ 	 TERRABEL      - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022 Aprovado 
✔ 	 MAGNESITA               -  Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 Aprovado 
⮚ 	 CASA DA BORRACHA- Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 Aprovado 

   CONFIRA QUANTOS ACORDOS COLETIVO DE TRABALHO O SINDIMINA JÁ REALIZOU ESSE ANO 

  ACORDOS COLETIVO DE TRABALHO EM ANDAMENTO 

⮚	LIPARI MINERAÇÃO (NORDESTINA) 

⮚S	 L D M ,  C 1  ( S A N T A  L U Z ) 

⮚A	 URORA  (SANTA LUZ)

   SINDICALIZE-SE E FORTALEÇA A LUTA COLETIVA, SEM SINDICATO NÃO HAVERÁ MAIS DIREITOS 
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