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Urbanitários dão início a
Campanha Salarial 2015/2016

Já foram realizadas assembleias de aprovação de pauta na
Eletrobras, CHESF e CASAL. A assembleia dos SAAE’s será no dia 18/04  

Assembleias da CHESF e da Eletrobras Alagoas

Os Urbanitários de Alagoas 
iniciaram a Campanha Salarial 
2015/2016, no dia 16 de março, 
com a realização da assembleia 
dos/as trabalhadores/as da 
Eletrobras Distribuição Alagoas, 
para aprovação da pauta especí-
fica. A assembleia da CHESF 
para aprovação da pauta ocorreu 
no dia 31 de março. Na CASAL a 
assembleia ocorreu no dia 07 de 
abril e a dos SAAE´s será no dia 
18 de abril.

Trabalhadores/as da CHESF aderiram a paralisação
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Eletrobras e CHESF fazem
paralisação em prol da PLR

CASAL pede novo prazo para 
apresentar cálculos do 

Plano de Cargos e Salários - PCS

Deputada Taise Guedes é contra
a privatização da CASAL

Centrais sindicais protestam
contra terceirização e privatização
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Os Urbanitários de Alagoas participaram no dia 07 de 
abril, juntamente com a CUT/AL e demais Centrais 
sindicais de ato em defesa dos direitos dos/as trabalha-
dores/as, contra o PL 4330 da terceirização e contra o PL 
que privatiza a CASAL. A manifestação começou às 
8h30, em frente à Casa da Indústria, na Avenida 
Fernandes Lima, no bairro do Farol, e durou cerca de uma 
hora e meia. Por volta das 10h o ato foi para o centro de 
Maceió, em frente à Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT).

O PL 4330 prevê a contratação de serviços terceiriza-
dos para qualquer atividade e não estabelece limites ao 
tipo de serviço que pode ser alvo de terceirização. Além 
disso, prevê a forma de contratação tanto para empresas 
privadas como públicas. Na prática o projeto visa reduzir 
custos dos empresários em prejuízo dos/as trabalhado-
res/as.

Participaram do ato diversos sindicatos filiados a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT/AL), Movimento 
Sem Terra (MST) e União Nacional dos Estudantes (UNE), 
entre outros grupos, e contam com o apoio do PT. Além 
das críticas ao PL 4330/2004, que autoriza a terceiriza-
ção do emprego, e ao ajuste fiscal, os manifestantes 
defendem a Petrobras, reforma política, os direitos 
dos/as trabalhadores/as e o governo Dilma.

EDITORIAL Centrais sindicais
protestam contra

terceirização e privatização
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"Tem razão quem se revolta", dizia o filósofo francês 
Jean-Paul Sartre no fim da vida. Mas qual razão, quanta 
razão? Eu diria que é a razão do sintoma: sente-se a dor, 
procura-se a infecção, mas queixar-se não é diagnosticar a 
doença, menos ainda curá-la. O último dia 15 de março foi 
isso. A queixa é correta, o tecido social está sofrendo, mas 
diagnóstico e prognóstico ficaram pela metade.

A queixa: não se aguenta mais a corrupção. O caso da 
Petrobras mostra uma crise grave em uma de nossas 
maiores empresas. Muito resta a explicar, da falta de 
controle à pura indecência. Como o PT foi entre tolerante e 
partícipe do processo, ele se torna a bola da vez.

A dor: E o erro: como fizeram isso com nosso país?  
fizeram, quem? Isso, o quê? Nosso, de nós, quem? Aqui 
está o problema.

Quem "fizeram" é só o PT ou, mais que ele, o PP ou, 
ainda mais, um sistema político que se acostumou a ser 
eficiente pela via da desonestidade? Porque há um 
subtexto em nossa sociedade que diz: resolva o problema, 
"não quero saber como".

Não queremos saber como funcionam as coisas, 
desde que elas funcionem. Vejam o que chamamos de 
"segurança pública". Ela depende muito da violência 
policial contra inocentes. Não queremos saber a que custo 
reina alguma paz em nossos bairros. O preço dessa paz é 
a violência contra três Ps: pobres, pretos e putas.

Só que agora está emergindo o iceberg inteiro. Tanto 
no Metrô de São Paulo como na Petrobras.

O avanço da democracia desnuda esse preço, esse 
bolor. não quero saber do preço. Um Há uma reação tola: 
dos modos dessa reação é carimbar um culpado bem 
afastado de nós. O PT cumpre hoje esse papel de demô-
nio, que já foi de Getúlio Vargas. Assim se afasta de nós 
esse cale-se. Somos poupados.

Um teste simples: se alguém contesta os males 
atuais em nome de um passado que teria sido melhor, 
essa pessoa está pelo menos mal informada. Nossa 
história tem podres que mal começamos a enxergar.

O presente pode parecer horrível, mas só porque 
expôs a chaga purulenta. O bom que era doce se assenta-
va em mentiras. Aumentaram as mentiras? Ou, na socie-
dade da informação, é mais fácil descobri-las do que 
antes? O mensalão do DEM teria sido exposto, não fosse 
uma microcâmera escondida? Delações premiadas 
funcionariam se os cúmplices mantivessem a lealdade 
dos mafiosos, que morrem, mas não falam?

Sem uma força-tarefa como a da Operação Lava Jato, 
teriam sido pegos? Quem deve teme. Por que tantos 
querem que a investigação foque só o PT? A apuração não 
deve ser ampla, geral e irrestrita?

Tratar o sintoma não é a solução. Meias medidas são 
meros paliativos. É preciso chegar às causas. Venceremos 
a corrupção quando ela parar de servir de pretexto político 
de um lado contra o outro. Não é o caso – ainda.

POR QUE SE INVESTIGA SÓ O PT?

Renato Janine Ribeiro, professor de ética e filosofia da USP

Urbanitários protestaram contra a privatização da CASAL

Em Brasília o protesto foi contra o PL 4330
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Os Urbanitários de Alagoas 
iniciaram a Campanha Salarial 
2015/2016, no dia 16 de março, 
com a realização da assembleia 
dos/as  t r aba lhado res/as da 
Eletrobras Distribuição Alagoas, para 
aprovação da pauta específica. A 
assembleia da CHESF para aprova-
ção da pauta ocorreu no dia 31 de 
março. Na CASAL a assembleia 
ocorrerá no dia 07 de abril e a dos 
SAAE´s será no dia 00 de abril.

Este ano as campanhas serão 
bastante difíceis, devido a conjuntura 
nacional e estadual. Diante disso, a 
categoria precisa estar pronta para a 
luta, participando de todas as 
mobilizações, pois apenas com a 
união de todos/as é que haverá 
vitória.

Na CASAL, além da campanha 
salarial, a categoria está enfrentando 
a luta contra a privatização da empre-
sa, que será mais um enorme desafio 
a ser superado. 

O Sindicato tem feito sua parte, 
buscando na esfera política e através 
de mobilizações na capital e em 
várias cidades do interior, conscienti-
zar os deputados estaduais e a 
população alagoana, dos prejuízos 
que a privatização trará para os 
alagoanos. 

Campanha Salarial 2015/2016 se inicia
na Eletrobras e CHESF Alagoas e na CASAL

A assembleia de aprovação da pauta da CAB ocorre 
no dia 13 e a dos SAAE’S no dia 18 de abril 

PLANEJAMENTO ELETROBRAS
O Co le t i vo Nac iona l  dos 

Eletricitários realizou nos dias 19 e 
20 de março, em Recife, o planeja-
mento para a campanha salarial 
2015. Estiveram presentes dirigen-
tes sindicais de todas as empresas. 
Foram dois dias de intensos deba-
tes, formulações de propostas, 
análise de conjuntura econômica e 
a tirada das diretrizes, que vão 
nortear a luta dos trabalhadores do 
Sistema Eletrobras para conquistar 
um acordo que reflita a importância 

da categoria para o crescimento 
econômico e social do país. O 
planejamento contou com a asses-
soria do DIEESE. 

Foi feita a apresentação da 
pesquisa realizada junto aos 
t r a b a l h a d o r e s  d o  S i s t e m a 
Eletrobras sobre a campanha 
salarial 2015. Foram 1.475 respos-
tas que contribuíram para a constru-
ção da pauta nacional, orientando 
as ações e apontando os pontos 
mais importantes para a categoria 
na campanha que se inicia.

Após um longo processo de 
negociação iniciado em 2014, 
os/as trabalhadores/as da 
ALGÁS realizaram mais uma 
assembleia, na sede da compa-
nhia, no dia 09 de abril, quando 
aprovaram o ACT 2014/2015. 
A categoria entendeu que a 
proposta apresentada avançou 
nos pontos considerados 
fundamentais, sendo avaliada 
como positiva.

O acordo fechado prevê 
reajuste salarial de 6,75%, o 
valor do auxílio alimentação 
passando para R$ 660,00 e o 

valor do auxílio creche/educação 
passando para R$ 362,65. Houve 
ainda reajuste em torno de 7% nas 
demais cláusulas econômicas. 

Além de tudo isso, todas as cláusu-

Assembleia dos/as trabalhadores/as
da ALGÁS no dia 09 de abril

Trabalhadores/as da ALGÁS fecham acordo coletivo 2015

las do acordo anterior foram 
mantidas.

A c a te go r ia  de u um a 
demonstração de luta e persis-
tência, buscando um acordo 
que atendesse minimamente 
os interesses da maioria, 
permanecendo mobilizada até 
o final.

A estrategia do Sindicato 
de manter a mobilização e o 
processo de negociação foi 
acertado, pois finalmente se 
chegou a melhor proposta 
possível.

A luta continua!

A categoria irá permanecer
mobilizada. Este ano as 

campanhas serão bastante
 difíceis, devido as 

conjunturas nacional e estadual.

Assembleia de aprovação de pauta da CASAL dia 07 de Abril
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Os/as trabalhadores/as da 
Eletrobras e CHESF Alagoas realizaram 
uma paralisação em todo o Estado, no 
d ia  30  março,  em defesa  do 
pagamento da Participação nos Lucros 
e Resultados – PLR de 2014. O objetivo 
da mobilização, que ocorreu em todo 
país, é o pagamento da PLR 2014 em 
bases justas, que reflita a importância 
d o  c o n j u n t o  d a 
categoria para o 
desempenho do 
Sistema Elétr ico 
Estatal, que apesar 
do momento de 
crise sem mantém 
robusto, garantindo 
ene rg i a  pa r a  a 
população.

E m  M a ce i ó , 
o s / a s 
trabalhadores/as 
reuniram-se na entrada da empresa e 
permaneceram mobil izados/as 
durante todo o dia. Mesmo com a 
paralisação, as atividades essenciais 
foram desenvolvidas normalmente.

O protesto contou com a adesão 
da  ma i o r i a  abso l u ta  dos /as 
trabalhadores/as. Somente com 
mobilização e união é que a categoria 
conseguirá vencer mais este desafio. A 
paralisação também aconteceu em 
outras unidades localizadas nos 
bairros do Pinheiro e do Tabuleiro. Em 
outros municípios, como Arapiraca e na 

Em Maceió, a categoria se concentrou no prédio sede da Eletrobras
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Eletrobras e CHESF Alagoas 
paralisam atividades 

em defesa da PLR

CHESF  em  R io  La rgo  os/as 
trabalhadores/as também aderiram a 
paralisação.

O  Co le t i vo  Nac iona l  dos 
Eletricitários (CNE), que comandou a 
paralisação nacional, entende que as 
d i f i cu ldades  e  os  p re j u í zos 
acumulados pela Eletrobras não 
podem servir de pretexto para 

i n v i a b i l i z a r  o 
reconhecimento da 
c o n t r i b u i ç ã o 
d o s / a s 
trabalhadores/as 
ao sistema elétrico 
estatal,  pois o 
d e s e m p e n h o 
o p e r a c i o n a l , 
aquele no qual 
envolve de fato o 
comprometimento 

d o  c o r p o 
profissional, tem se mantido dentro 
do padrão determinado pela Holding, 
fato já reconhecido pela própria 
direção da Eletrobras.

A categoria permanecerá em 
estado de mobilização, até que haja, 
por parte da Holding, uma sinalização 
para a discussão de uma proposta. A 
bola do jogo está nas mãos do 
Governo e da Eletrobras, os/as 
trabalhadores/as continuarão 
abertos à negociação, para discutir de 
forma efetiva o pagamento da PLR 
2014.

Paralisação ocorreu no dia 30 de março em todo o Estado

A Chapa 01, apoiada 
p e l o  S i n d i c a t o  d o s 
Urbanitários de Alagoas 
para participar da eleição 
que escolheu o represen-
tante dos/as trabalhado-
r es/as da E let robras 
D ist r ibu i ção A lagoas, 
obteve 69% dos votos 
válidos, sendo eleita em 
primeiro turno. A eleição 
ocorreu nos dias 23 e 24 
de  março em todo o 
Estado, por votação por 
meio eletrônico.

O Sindicato agradece a 
categoria, que optou pela 
Chapa 01, composta dos 
c a n d i d a t o s  T h o m a s 
Cândido para t itular e 
Cícero Rodrigues para 
suplente, que irão repre-
sentar os/as trabalhado-
res/as no maior órgão 
representativo da empre-
s a .  Es s a  e xp r e s s i v a 
vo tação representa a 
confiança no Sindicato e o 
reconhecimento do traba-
lho que vem sendo desen-
volvido pelos representan-
t e s  N e s t o r  P o w e l l  e 
Roberval Cassiano, que 
agora serão substituídos 
pelos eleitos.

O Sindicato reitera os 
compromissos da Chapa 
01 divulgados durante a 
campanha, e convida a 
categor ia  para juntos 
acompanhar o mandato 
dos novos eleitos, contribu-
indo para que essa repre-
sentação ocorra da melhor 
forma possível.

Chapa apoiada pelo 
Sindicato é leita
 para Conselho 
da Eletrobras

“

“

A categoria permanecerá 
em estado de 

mobilização, até que
 haja, por parte da

Holding, uma sinalização.
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O S ind i cato par t i c i pou de 
audiência na Procuradoria Regional 
do Trabalho, no dia 25 de março de 
2015, com a direção do Procurador 
Regional do Trabalho, Dr. Rafael 
Gazzanéo Júnior, para tratar da 
situação do Plano de Cargos e 
Salários - PCS da CASAL.

Durante a audiência, os repre-
sentantes da empresa disseram que 
foi reaberto o prazo previsto na 
cláusula quarta, conforme combina-
do na última audiência. Com a 
reabertura do prazo, 428 emprega-
dos ratificaram o requerimento feito 
anteriormente, no sentido fazer a 
opção pelo PCS antigo, conforme 
previsto no Termo em acompanha-
mento.

Diante disso, a CASAL contratou 
uma empresa especializada para 
realizar os cálculos e apresentá-los 
aos/as trabalhadores/as. E la 
informou que aqueles que fizeram a 
opção cujos cálculos importem em 
devolução de valores já recebidos, a 
empresa pretende deixa-lo à vonta-
de para confirma ou não o requeri-

CASAL pede novo prazo para apresentar cálculos
do Plano de Cargos e Salários - PCS

Procurador Rafael Gazzanéo conduziu a audiência

Empresa alegou que está realizando um levantamento de todos/as os/as 428 trabalhadores/as
que requereram, necessitando de mais prazo para sua conclusão

mento anteriormente protocoliza-
do.

Segundo a CASAL, a empresa 
contratada está entregando uma 
média de 70 cálculos por mês, isto 
querendo significar que o trabalho 
está previsto para ser finalizado ao 
final do mês de julho de 2015. Com 
base nisso, pediu que o prazo 
anteriormente combinado para 
realizar a devolução dos valores 

devidos, seja ampliado para o dia 
31/07/15. 

Após um pedido de entendi-
mento feito pelo Procurador, que 
ponderou ser razoável a solicitação 
da empresa, ficou acordada a 
proposta de ampliação do prazo, 
quando o Sindicato voltará a se 
reunir com o Procurador, visando a 
conclusão do processo do PCS 
CASAL.

Ex-dirigentes de fundo de pensão são condenados
O ex-presidente do Fundo de 

Pensão dos Correios - Postalis, 
Alexej Predtechensky, o ex-
diretor Adilson Florêncio da 
Costa, os funcionários da 
entidade e membros do Comitê 
de Investimentos José Carlos 
Rodrigues Sousa,  Mônica 
Christina Caldeira Nunes e 
Ricardo Ol ivei ra  Azevedo, 
julgados em segunda Instância 
administrativa, foram multados 
em R$ 40.339,59 cada um e 
inabilitados por dois anos para o 
exercício de funções em entida-

des fechadas de previdência 
complementar. Os gestores 
foram imprudentes na gestão de 
recursos de milhares de partici-
pantes. Foram autuados pelos 
a g e n t e s  f i s c a i s  d a 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
(PREVIC), condenados pela 
Diretoria Colegiada da PREVIC e 
tiveram sua condenação manti-
da pela Câmara de Recursos da 
Previdência Complementar 
(CRPC), que julgou o recurso 
impetrado pelos cinco autuados.

FUNDO DE PENSÃO  

Os ex-diretores e funcionários do 
Postalis foram condenados porque 
ultrapassaram o limite de aplicações 
em investimentos estruturados em 
2011. O limite estabelecido pelo 
Conselho Monetário Nacional (Resolu-
ção CMN 3792) é de 20% dos recursos 
de cada plano de benefícios. A política 
de investimentos do Postalis para o 
ano de 2011 estabelecia o limite de 
15%, ultrapassado em julho daquele 
ano. O Conselho Deliberativo aumen-
tou o teto para 20% em agosto, que 
também foi extrapolado em dezembro 
do mesmo ano.
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Diretores do Sindicato dos 
Urbanitários estiveram no dia 05 de 
março, em audiência com a Deputada 
Estadual Taise Guedes, tratando do 
Projeto de Lei – PL que se encontra na 
Assembleia Legislativa, prevendo a 
venda de 56% do capital da CASAL, 
transferindo assim a titularidade da 
Companhia para a iniciativa privada.

A Deputada, após ouvir os argu-
mentos do Sindicato, se posicionou 
contrária a privatização da CASAL, 
afirmando que não votará a favor do 

Deputada Taise Guedes é contra
a privatização da CASAL
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O governo federal anunciou no dia 18/03, o 
pacote de medidas anticorrupção prometido pela 
presidente Dilma Rousseff durante a campanha 
eleitoral. O conjunto de propostas inclui a criação de 
um grupo de trabalho com integrantes do Judiciário, 
da sociedade civil e do setor privado para a discus-
são de medidas sobre o tema para agilizar os 
processos judiciais.

Visando combater a corrupção no âmbito 
eleitoral, a presidenta Dilma Rousseff defende o 
financiamento público das campanha eleitorais, 
acabando com o financiamento privado, que levou 
aos escândalos do Mensalão e da Petrobras. 

"O meu compromisso com o combate à corrup-
ção é coerente com a minha vida pessoal", ressal-
tou Dilma, que se disse orgulhosa de ter dado os 
"primeiros passos" no combate às práticas corrup-
tas na política brasileira, com medidas implementa-
das desde 2003, quando o ex-presidente Lula 
assumiu a Presidência da República.

Confira as propostas anunciadas pelo Palácio 
do Planalto:

- Tipificação do caixa 2;
- Ação de Extinção de Domínio ou perda de 

propriedade ou posse de bens - viabiliza o confisco 
dos bens que sejam fruto ou proveito de atividade 
criminosa, improbidade e enriquecimento ilícito;

- Alienação antecipada de bens apreendidos - 
visa à preservação do valor dos bens. Alcança bens 
sobre os quais haja provas ou indícios suficientes 
de ser produto ou proveito de crime;

- Ficha Limpa para Servidores Públicos;
- Tipificação do Enriquecimento Ilícito;
- Regulamentação da Lei Anticorrupção.

O  a n t e-
p r o j e t o 
elaborado por 
um grupo de 
t r a b a l h o 
const i t u ído 
e x c l u s i v a-
mente com o 
fim de propor 
uma reforma 
po l í t i ca f o i 
entregue à presidência da Câmara. O grupo não 
deu andamento a uma das mais importantes 
medidas – cobradas por dezenas de entidades da 
sociedade civil que há anos trabalham em cima do 
tema: o fim do financiamento privado, sobretudo 
das empresas, para as campanhas eleitorais. O 
texto do anteprojeto não traz mudanças significa-
tivas em relação ao sistema observado atualmen-
te.

“O fim do financiamento privado de campanha 
não vai passar nunca, porque a mudança está 
atrelada a regras que tendem a levar as doações a 
passarem a ser dirigidas aos partidos. E ninguém 
que está aqui dentro quer perder o dinheiro que 
recebe das doações diretamente das empresas”, 
destacou o deputado Espiridião Amin (PP-SC).

Com o argumento de que não haveria espaço 
na Casa para mexer no vespeiro que é o relaciona-
mento entre “doadores” de campanhas e seus 
beneficiários, fica quase tudo como está.

O atual presidente da Câmara Federal 
Eduardo Cunha é conhecido por sua habilidade 
em obter recursos para campanhas eleitorais e 
tem trânsito em diversos setores econômicos. Ele 
deixou claro que, a seu ver, cada um defende, sim, 
os setores com os quais esteja comprometido, 
“mas não vejo nisso uma cooptação pelo fato de 
ter recebido o apoio financeiro em suas campa-
nhas”.

A CAUSA A CONSEQUÊNCIA

Governo defende fim do 
financiamento privado

referido projeto. Taise Guedes se 
mostrou sensível aos argumentos de 
que a privatização só trará ainda 
mais problemas para a população 
alagoana, como o aumento de tarifas 
e a piora na qualidade dos serviços.

O Sindicato dos Urbanitários tem 
travado uma luta em todo o Estado, 
realizando reuniões com políticos e 
atos públicos em várias cidades, 
visando alertar sobre os malefícios 
que esse projeto trará ao povo 
Alagoano, caso seja aprovado. Por 

onde o Sindicato tem passado, a 
população tem se mostrado contrá-
ria a privatização da empresa, que é 
o maior patrimônio do povo alagoa-
no.

Câmara dos Deputados quer
manter financiamento privado
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MULHERES NA LUTA  

O Sindicato veiculou, através da TV Pajuçara canal 11, 
um comercial contra a privatização da CASAL. O material  
foi ao ar nos dias 21 (sábado) e 22 (domingo) de março, 
em comemoração ao Dia Mundial da Água.

O VT faz parte da campanha de mídia que o Sindicato 
está fazendo, visando conscientizar a população dos 
males que a privatização causará ao povo alagoano, caso 
a CASAL seja entregue ao capital privado.

A campanha também foi ao ar em várias rádios AM e 
FM do Estado, durante mais de uma semana, com vários 
apelos contrários ao processo de privatização que está em 
curso, através de um projeto de lei enviado pelo governo 
anterior a Assembleia Legislativa, e que o atual governo 
não quer retirar.

O trabalho vem sendo realizado também nas mídias 
sociais, principalmente através de facebook, no endereço 
Alagoas em Defesa da Água, criado especialmente para 
este fim. 

O comercial de TV foi veiculado nos programas: – FALA 
BRASIL, JORNAL DA RECORD e ESPORTE FANTÁSTICO no 
dia 21/03 (Sábado), e nos programas RICARDO MOTA 
E N T R E V I S T A ,  DO M I N GO  S HO W  e  DO M I N G O 
ESPETACULAR no dia 22/03 (Domingo).

Urbanitários participam de ato
 em defesa dos direitos

dos/as trabalhadores/as

Sindicato divulga na TV comercial
contra privatização da CASAL

Sindicato garante plano de saúde de filiada aposentada
O juiz Alonso Cavalcante de 

Albuquerque Filho, titular da 10ª  
Vara do Trabalho, concedeu 
antecipação de tutela a uma 
trabalhadora da CASAL que se 
aposentou por invalidez, conce-
dendo continuidade do Plano de 
Saúde e do Auxílio Alimentação, 
ou seja, entendeu o juiz que o 
vínculo trabalhista, nesse caso, 
não é cessado.

A CASAL cancelou o plano de 
saúde e o fornecimento do auxílio 
alimentação da trabalhadora, que 
ingressou na justiça, através do 
Sindicato dos Urbanitários e, 
garantiu o retorno dos benefícios 

na forma de tutela antecipada.
O juízo entendeu que ‘’em que 

pese tratar-se a aposentadoria por 
invalidez de hipótese de suspensão 
contratual, ou seja, hipótese em que 
a prestação de serviços e o recebi-
mento de salários ficam suspensos, 
não há como desconsiderar que o 
contrato de trabalho ainda existe e 
não foi extinto, de modo que subsis-
tem sim obrigações recíprocas por 
parte de empregados e empregado-
res’’.

‘’Ademais, a aposentadoria por 
invalidez da reclamante adveio de 
problemas de saúde oriundos do 
dispêndio de sua força de trabalho 

em prol da reclamada, durante 
décadas, de maneira que enquan-
to subsistir o contrato de trabalho 
entre as partes, a reclamada 
deverá custear o plano de saúde 
de sua empregada doente, bem 
como o auxílio-alimentação.

‘’Trata-se, na verdade, de 
realização do princípio da dignida-
de da pessoa humana, que deve 
nortear toda e qualquer relação 
humana, inclusive as trabalhis-
tas, de modo que o empregado 
não pode ter seu direito à saúde 
sonegado justamente no momen-
to que mais necessita dele’’, 
concluiu o magistrado.

JURÍDICO

Os Urbanitários de Alagoas, em conjunto 
com a Central Única dos Trabalhadores - CUT/AL, 
e demais sindicatos filiados, trabalhadores/as, 
militantes, dirigentes e os movimentos sociais, 
realizaram, na última sexta-feira dia 13/3, um 
ato em defesa dos direitos da classe trabalhado-
ra, da Petrobras e da Reforma Política. Mais de 3 
mil pessoas marcharam pelas ruas do centro de 
Maceió. Os Urbanitários protestaram também 
contra a privatização da CASAL.

O ato, que ocorreu em todo o país, protestou 
contra os ônus de medidas fiscais adotadas para 
ajuste da economia, pelo fim das Medidas 
Provisórias 664 e 665, que alteram direitos da 
classe trabalhadora, no que diz respeito ao 
acesso a direitos trabalhistas e previdenciários.

A manifestação defendeu a Petrobras como  
patrimônio do povo que não pode ser destruído. 
Os movimentos querem ainda um Plebiscito 
sobre a Constituinte Exclusiva e Soberana para 
reforma do sistema político. O objetivo maior é 
impedir o avanço de pautas conservadoras que 
ameaçam a classe trabalhadora e os avanços 
sociais.

22 Março - Dia Mundial da Água
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O U rban i t á r i o A r i  L i ns 
Pedrosa (FOTO) recebeu o 
prêmio ‘’Notáveis Da Cultura 
Alagoana - “PRÊMIO ESPIA” 
2014. A premiação ocorreu no 
dia 29 de janeiro. O evento é 
p r omov i do pe la Academia 
A l ago ana d a Bo em i a e  a 
Associação Cultural Alagoas do 
Su l. Os vencedores fo ram 
escolhidos através de votação 
direta via Internet.

Estiveram presentes, além 
de familiares dos vencedores, 
radialistas, apresentadores de 
TV, Jornalistas, fotógrafos, 
cantores, compositores, escri-
tores, poetas e todos os repre-
sentados das categorias de 
gastronomia, musica, literatura 
etc.

Ari Lins Pedrosa foi escolhi-
do pela votação via internet com 
o  Livro de poesia: O VELUDO DA 
UVA.

Os Urbanitários parabeni-
zam o seu filiado pelo reconhe-
cimento da sociedade alagoa-
na, que passou a conhecer o 
talento de poeta que corre nas 
ve ias do e x -d i r e t o r des te 
Sindicato.

CURTAS POESIA

  O Sindicato dos Urbanitários de 
Alagoas comemorou 72 anos de 
fundação no dia 08 de abril deste 
ano. Estão de parabéns todos/as 
os/as trabalhadores/as deste 
grande Sindicato, por mais um 
ano de lutas em prol desta 
importante e combativa categoria. 

  

O Sindicato aprovou suas contas 
do ano de 2014 e seu orçamento 
para 2015, por unanimidade, em 
assembleia realizada no dia 26 de 
março. As contas tiveram parecer 
favorável do Conselho Fiscal, após 
análise de todos os documentos 
da entidade. 

  O Sindicato solicita que os/as 
trabalhadores/as da CASAL 
preencham requerimento 
solicitando que o setor de 
Recursos Humanos apresente os 
cálculos, na situação dos Planos 
de 1991, 2002 e 2010, a fim de 
que cada trabalhador/a possa 
fazer a opção do Plano de Cargos 
e Salários - PCS que melhor se 
adéque a sua situação 
profissional. O documento pode 
ser baixado no site 
www.urbanitarios-al.com.br.

  O Sindicato precisa localizar as 
pessoas abaixo relacionadas, ou 
seus familiares. Quem souber da 
localização de alguém favor 
solicitar que entre em contato 
urgente com a secretaria do 
Sindicato:
1. Antonio Augusto da Silva
2. Arlindo Ferreira da Silva
3. Aroldo Ferreira Lourenço
4. Bonifácio Alves da Silva
5. Carlos Alberto de Almeida

6. Carlos Roberto R. dos Santos
7. Carmilene da Silva Araújo
8. Cristiana Maria C. de B. 
Fonseca
9. Dalvo Bezerra Lima
10. Edson Lima de Araújo
11. Eraldo Soares da Silva
12. Eronaldo Gomes dos Santos
13. Francisco Camilo de Melo
14. Jair Pereira da Costa
15. João Antonio da Silva
16. João Francisco da Silva
17. João Tiburcio dos Santos
18. José Cândido Correia
19. José Coelho
20. José Donizete dos Santos
21. José Francisco da Silva
22. José Luiz Andrade (espolio)
23. José Rodrigues da Costa
24. Josué Antonio dos Santos
25. Laerty da Silva Dantas
26. Luiz Gueiros da Silva
27. Manoel Cavalcante
28. Manoel Vicente de Oliveira
29. Maria Cicera M. Silva
30. Maria Lúcia Alves da Silva
31. Maria Pureza Viana dos 
Santos
32. Nadja Gavazza dos Santos
33. Otacílio Domingos dos Santos
34. Petrúcio Sucina de Macena
35. Rosângela Barbosa de Oliveira
36. Rose Mary Tenório Acioly
37. Sebastião Lúcio de Moura
38. Wilzon Raimundo Costa

  A Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) 
considerando as violações aos 
direitos humanos ocorridas 
durante o período da ditadura 
militar (1964–1985) aprovou no 
seu 11º Congresso Nacional uma 
resolução com o eixo “verdade, 
memória, justiça e reparação” e 
que culminou com a criação da 
Comissão Nacional da Memória, 
Verdade e Justiça da CUT. Quem 
tiver informação sobre o tema 
favor enviar pelo e-mail 
cedoc@cut.org.br.

Urbanitário recebe
prêmio de poesia


