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eF liz 2019

Maior que a tristeza de não haver vencido
é a vergonha de não ter lutado!

Rui Barbosa

O importante não é vencer
todos os dias, mas lutar sempre!
Santo Agostinho
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JANEIRO

Após denúncia, CASAL envia equipe para conter
vazamento de gás que compromete saúde
de trabalhadores/a da ETA Pratagy

CASAL, SAAE’s e CEAL iniciam
campanha salarial 2018/2019

FEVEREIRO

BRESSER CEAL
Acordo foi negociado com o TRT

FEVEREIRO

Frente Parlamentar é criada
para lutar contra a privatização
Urbanitários lançam frente parlamentar
federal em defesa das Distribuidoras de energia

Bloco Curto Circuito leva animação
e descontração para Jaraguá
Trabalhadores/as da ALGÁS fecham
acordo garantindo manutenção
das conquistas
e ganho
real Folia o Frevo Temeroso sobre as privatizações
Urbanitários
levam para
o Jaraguá
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MARÇO

BRESSER CEAL:
Após 30 anos, assembleia aprova proposta
Assembleia aprova novo percentual para recebimento do Plano Bresser da CEAL

EXPEDIENTE

Sindicato enfrenta a polícia em audiência
pública sobre a privatização da CEAL
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ABRIL

Setor de Saneamento se organiza para enfrentar luta contra a privatização

Sindicato alerta CASAL sobre transporte irregular

MAIO

Urbanitários protestam contra privatização no 1º de Maio

ACT da CASAL é fechado com ganhos e na
CEAL categoria aprova paralisação de 72hs
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JUNHO

Sindicato intensifica mobilização com
parlamentares contra a privatização da CEAL

Observatório de saneamento é
criado para a defesa da água pública

Campanha Salarial 2018/2019 está se encerrando
com fechamento do ACT da CEAL e CHESF
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JULHO

Urbanitários participam de debate sobre MP que privatiza o saneamento

Mobilização contra a privatização
do setor elétrico continua

AGOSTO

Sindicato realiza assembleia
sobre o Plano Bresser da CASAL

Trabalhadores/a da CEAL lutam contra
a privatização com 72h de paralisação

Audiência Pública e protestos marcam dia
contra a MP 844 da sede e da conta alta
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SETEMBRO

Urbanitários fazem campanha de
mídia para denunciar privatização

Audiência Pública em Delmiro
Gouveia denuncia a MP 844

OUTUBRO

FACEAL elege novos conselheiros

Sindicato filia 100% de
novos/a trabalhadores/a da CEAL

NOVEMBRO

Temer publica MP que ameaça deixar alagoanos no escuro
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MP 844 que privatizava
o saneamento foi derrotada

Novo site do Sindicato melhora
acessibilidade e navegação

DEZEMBRO

Trabalhadores/a da CEAL realizam
Trabalhadores/a da CEAL realizam
paralisação de 48h contra privatização
ato na Assembleia Legislativa

CEAL é privatizada por R$ 50 mil em dia de luto para Alagoas

