
Entidades lançam Fórum em 
defesa do saneamento público

financeiros enormes para o Poder 
Público.

Entidades que compõem o Fórum irão lutar contra projetos que visam entregar o controle da água 
e do saneamento ao capital privado, visando garantir água para todos, com qualidade, garantindo 

saúde, moradia, meio ambiente, uso e ocupação do solo, participação e controle social. 

Em apenas dois anos no poder, governo
golpista de Michel Temer privatiza a CEAL
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UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

EDITORIAL

Assim como povo piauiense, os alagoanos 
sentirão consequências da privatização da CEAL

Bloco Curto Circuito realiza seu
14º desfile no Jaraguá Folia
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O Fórum foi organizado pelo 
S ind icato  dos  Urbani tár ios , 
Associação dos Engenheiros da 
CASAL - ASEC, Associação Brasileira 

Diversas entidades da socieda-
de civil organizada lançaram, no dia 
15/02/19, o Fórum Permanente em 
Defesa do Saneamento Público de 
Alagoas. O lançamento ocorreu no 
a u d i tó r i o  d o  S i n d i cato  d o s 
Bancários, contando também com a 
presença de representantes de 
partidos políticos e entidades 
sindicais filiadas a CUT/AL. O Fórum 
lançou um manifesto onde se 
compromete com o saneamento 
público, onde todos tenham acesso, 
com qualidade, garantindo saúde, 
moradia, meio ambiente, uso e 
ocupação do solo, participação e 
controle social.

O Fórum também se compro-
mete a lutar especificamente contra 
a Medida Provisória 868/2018 no 
âmbito federal e contra um projeto 
do BNDES, em tramitação no Estado 
de Alagoas, que trazem medidas e 
propostas  que resultam nos 
malefícios da privatização, como 
aumento da tarifa, piora nos 
serviços e prejuízos financeiros 
enormes para o Poder Público.

Entidades lançam Fórum em defesa 
do saneamento em Alagoas

Os/s trabalhadores/a da CASAL 
realizaram uma assembleia no dia 
25 de janeiro, dando início a 
discussão sobre as reivindicações 
para o Acordo Coletivo de Trabalho - 
ACT 2019/2021. A Assembleia 
ocorreu na sede do Sindicato, 
contando com a participação em 
massa da categoria, que lotou o 
auditório da entidade.

Além da discussão da pauta do 
ACT 2019/2021, a reunião contou 
com a apresentação dos principais 
pontos resultantes da decisão do 
governador Renan Filho de aderir ao 
“Modelo de Negócio” do BNDES, 

ACT CASAL é iniciado com luta contra a privatização

onde prevê que o Estado de Alagoas 
deixaria de ser o protagonista das 
políticas de saneamento, entregando-as 
ao capital privado, perdendo totalmente 
o controle do setor.

A categoria se mostrou apreensiva 
com o projeto, que na prática privatiza o 
serviço de saneamento do Estado, pois 

O Sindicato está mobilizando a 
categoria para o enfrentamento 
deste grave momento.

entrega a parte mais 
lucrativa do sistema à 
iniciat iva  privada, 
deixando para a CASAL 
o papel de coadjuvante 
no processo, transfor-
mando-se em mero 
escritório burocrático.

A assembleia contou com a 
participação de engenheiros e 
técnicos da CASAL, que reafirmaram 
a gravidade da aprovação deste 
projeto pelo governo do Estado.

UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOASEntidades da Sociedade Civil lançaram manifesto onde se 
comprometem com o saneamento público, onde todos tenham acesso, 

com qualidade, garantindo saúde, moradia, meio ambiente, uso e 
ocupação do solo, participação e controle social.

de Engenharia Sanitária e Ambiental - 
ABES/AL, AREC, FAMECAL, Clube de 
E n g e n h a r i a ,  C o n f e d e r a ç ã o  d o s 
Urbanitários - CNU e Federação Regional 
dos Urbanitários - FRUNE.

Além das entidades que organizaram 
o Fórum, o evento contou com a participa-
ção do ex-governador Ronaldo Lessa, o 
presidente estadual do PT Ricardo Barbosa, 

ex-deputado Judson Cabral, Robson 
Lima representando o movimento 
Humaniza Grotas, Mamede pela CTB, 
Jackson Araújo  pelo  DCE Ufal 
Quilombo dos Palmares, representan-
tes dos SAAEs de Cajueiro, União, 
Viçosa, Marrom pelo Movimento Via 
do Trabalho e representante do 
Tribunal de Contas de Alagoas.
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Projeto do BNDES provocará caos 
no sistema de água em Alagoas

Ele retira a autonomia dos municípios, acaba com o subsídio cruzado, 
prejudicando os municípios mais pobres, acaba com os Serviços Autônomos 

de Água e Saneamento – SAEE's, além de dificultar a universalização.

Sindicato mobiliza
entidades contra
Projeto do BNDES
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Em apenas dois anos no poder, governo
golpista de Michel Temer privatiza a CEAL

Aposentadoria de militar é a quem tem maior déficit

FUNDO DE PENSÃO

Toda luta do Sindicato e da categoria ao longo da sua existência contra a privatização  
infelizmente acabou nas mãos de um governo ilegítimo e traidor.
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Entidade nacional é criada para defender o saneamento público
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A CAUSA A CONSEQUÊNCIA

TST diz que greve contra
privatizações é abusiva

Decisão do TST sobre greve
fere a Constituição Federal
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MULHERES NA LUTA

Uma mulher é vítima de feminicídio
a cada 36 horas em SP

Carteira Verde e Amarela é inconstitucional 

JURÍDICO

SAAE’s aprovam pauta de 
reivindicações para ACT 2019
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CURTAS POESIA


