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Campanha Salarial na CASAL chega
ao fim e na Eletrobras será inciada
Com o fim das negociações da PLR, setor elétrico irá iniciar campanha. Na CASAL a categoria
decidiu aceitar a proposta da empresa e em dois SAAE’s os acordos foram encerrados.
Os Urbanitários de Alagoas
av a nç a m na s ne go ci a çõ es d a
Campanha Salarial 2015/2016,
nas empresas que representa, já
tendo realizado visitas à base e
várias rodadas de negociação, em
busca de acordos que garantam
ganho e novos avanços para
todos/as.
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OPINIÃO

AGRADECIMENTO

EDITORIAL

Queridos Companheiros,
Queridas Companheiras,
Desculpem pela demora em me
pronunciar após o Congresso Estadual da
CUT Alagoas no qual me afastei da
presidência da próxima gestão.
Eram três os patetas, Moe, Larry e Curly.
Não TRABALHADORES
poderia deixar de agradecer
UMláINFORMATIVO
A Jô
SERVIÇO
DASpara
LUTAS DOS
DEaALAGOAS
Isso
nos Esteites. Por aqui,
Soares anuncia,
cada gesto de carinho, de incentivo, de
horror das velhas meninas, que no Brasil, quais Gremlins,
confiança, e de apoio, que recebí durante
os patetas se multiplicaram em progressão aritmética.
a minha caminhada a frente da CUT Alagoas, a qual me
Temos uma verdadeira República de Patetas, disse o exproporcionou mais um aprendizado de vida, tanto a nível
gordo.
pessoal, como político.
Aécio, napoleônico, seria o presidente dessa patética
Não foi uma decisão fácil, mas o meu sentimento é de
mais uma missão cumprida, com a consciência de que
república. Uma nação paralela, que vive os simulacros da
tentei fazer o melhor, abraçando essa causa, mesmo com
mídia velha como se fossem a realidade.
as minhas limitações pessoais.
Acometido por delírios e alucinações, o neto de
Sei que terei dificuldades de ser compreendida pelo
Tancredo tenta se livrar do destino do avô, aquele que foi
meu
recuo, muitos vão entender como se eu estivesse
sem nunca ter sido.
fugindo da luta ou da resistência, mas me sinto mais
Por isso, o jovem Neves já avisou que ele é o verdadeicorajosa do que nunca por essa decisão.
ro presidente, o legítimo. Como se estivesse em um
Em toda minha militância me doei à luta das mulheres,
sanatório, tomou posse, botou faixa presidencial e
à luta das causas sociais e à luta da classe trabalhadora,
passou a fazer discursos enfurecidos contra a “outra”
renunciando em muitos momentos, a minha vida pessoal e
presidenta, a leviana.
comprometendo a qualidade de vida dos meus dois filhos e
do meu filho irmão especial, sendo pai e mãe, chefe de
Obstinado e obcecado por arrancá-la do palácio à
família e provedora – esteio familiar.
força e lá se aboletar, olhos vidrados; essa é a cachaça
Durante os meus 19 anos de militância sindical,
dele.
sempre defendi qualidade de vida, e agora estou reivindicanA população dessa republiqueta, essa patota, é
do esse direito também pra mim e pra minha família,mesmo
formada por homens de bens, que se auto intitulam
entendo que a luta continua e que outras missões virão.
homens de bem. Uma malta de sonegadores de impostos
Sempre atendi às convocações coletivas e me esforcei
que bravateiam contra a corrupção dos outros e se calam
para dar o melhor de mim com respeito à condição humana
ao verem professores sendo torturados em praça pública.
e respeito aos princípios que sempre nortearam a minha
Os mais notáveis representantes dessa republiqueta
vida pessoal e política.
é um roqueiro decadente de barba encanecida, uma
Foram grandes os desafios, e sei que eles vão continar,
jornalista justiceira, uma piriguete da alta sociedade, um
assim como também continuará o meu espírito de luta por
uma sociedade mais igual e mais humana.
mauricinho mentiroso, um comediante sem graça, um
Não espero reconhecimento pela minha participação,
deputado-pastor gay e homofóbico, um batman de araque
enquanto presidenta da CUT Alagoas. Espero apenas
e um bombadão de cérebro anabolizado.
respeito à minha história, pois tenho consciência do meu
O licantropo roqueiro escreveu as bases filosóficas
papel político nessa luta.
que doutrinam a patetada, o livro chama-se ‘’Manifesto do
Minha grande alegria é deixar o legado de mais uma
Nada na Terra do Nunca’’, uma jóia.
mulher ocupar esse espaço. Estamos quebrando paradigPerturbado e contraditório, o encanecido roqueiro
mas em Alagoas, com a primeira mulher eleita presidenta
atira pedras nas empresas públicas com a mão direita e
da CUT e dessa vez, a primeira mulher trabalhadora rural a
com a mão esquerda pede patrocínio a estas mesmas
presidir a CUT Alagoas.
estatais, para os seus shows cada vez mais vazios.
A Companheira Rilda está assumindo a presidência da
Pululam musas loiras a despir-se em avenidas no que
CUT, com muita disposição e coragem, em mais um
momento político desafiador, em que a unidade da classe
eles chamam de protestos, exibindo silicones, botoxes,
trabalhadora e o compromisso com os interesses coletivos
lipos e cartazes: “vai pra Cuba, vai pra Venezuela, vai pra
deverão ser o principal norte dessa gestão e de outras que
União Soviética... vem pra rua.
estão por vir.
Na República dos Patetas, a mídia faz o jogo sujo de
Ela merece todo o nosso respeito e precisará de todo o
mentir, omitir e entreter os midiotas. Ninguém se importa,
nosso
apoio para que a luta da classe trabalhadora em
os patetas odeiam a realidade. Só acreditam no próprio
Alagoas seja fortalecida.
delírio. Nada é levado à sério.
Uma mulher guerreira, com uma história de luta e de
Nunca contradiga um pateta, isso pode lhe custar
resistência, enquanto rural e militante da FETAG Alagoas.
algumas patadas. Eles são como o cachorro do Beto
Parabéns companheira Rilda! Conte comigo sempre! A
Richa, rangem os dentes e mordem qualquer um que
luta continua!
queria lhes revelar a realidade.
E viva a Classe Trabalhadora!
Amélia Fernandes - Urbanitária
Lelê Teles. Jornalista e publicitário.
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Trabalhadores/as da CASAL e de dois SAAE’s
aceitam proposta e campanha é encerrada
UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

Os SAAE’s de Marechal Deodoro e Cajueiro fecharam seus acordos
com reposição da inflação e manutenção de todas conquistas

Os Urbanitários de Alagoas
a va n ça m n as ne g oc i aç õ es da
Campanha Salarial 2015/2016, nas
empresas que representa, já tendo
realizado visitas à base e várias
rodadas de negociação, em busca de
acordos que garantam ganho e novos
avanços para todos/as.
Na CASAL os/as trabalhadores/as realizaram uma assembleia no
dia 22 de junho, quando decidiram
aceitar a proposta da empresa para o
Acordo Coletivo 2015/2017, encerrando assim o ACT deste ano. Pela
proposta aprovada, foi garantido o
reajuste salarial pelo IPCA, no valor de
8,17%, sendo este mesmo percentual aplicado ao auxílio alimentação e
aos passes urbanos.
Além disso, foi garantida a
manutenção de todas as demais
cláusulas do acordo atual, não
havendo nenhum retrocesso em
relação a conquistas já obtidas.
A campanha salarial deste ano foi
bastante difícil, com uma postura
intransigente da empresa em avançar
na negociação, ameaçando retirar a
proposta apresentada por ela, caso a
categoria não a aprovasse.
Na Eletrobras e CHESF, a primeira

Os/as trabalhadores da CASAL
garantiram a reposição total da
inflação. Na Eletrobras e
CHESF as negociações ainda
não se iniciaram.

Assembleia dos/as trabalhadores/as da CASAL Palmeira dos Índios

rodada de negociação do ACT/2015
foi marcada para o dia 21 de maio,
mas o Coletivo Nacional dos
Eletricitários - CNE, que comanda as
negociações nacionalmente, decidiu
não confirmar presença, devido a
luta em prol da PLR/2014, devendo
agora, após o fim das negociações
da PLR, ser marcada uma nova data
para o início das negociações do
acordo coletivo.
SAAE´S
O acordo coletivo do SAAE de

Marechal Deodoro já foi fechado,
com a garantia da manutenção de
todas as clausulas anteriores,
aumento salarial de 10% e mais R$
2 no auxílio alimentação.
No SAAE de Cajueiro também foi
garantida a manutenção de todas as
conquistas anteriores, aumento de
8,17% nos salários, correspondente
ao IPCA e acréscimo de R$ 1 no
auxílio alimentação. Nos demais
SAAE´s as negociações estão em
andamento.

CASAL expõe trabalhadores a produtos químicos sem uso de EPI
Trabalhadores terceirizados
estão sendo obrigados pela
CASAL a transportar hipoclorito
sem Equipamento de Proteção
Individual - EPI, e de barco. O
fato está ocorrendo no Morro do
Gaia, em Arapiraca.
Como se isso não bastasse, os donos da terra não
permitem o acesso à Estação
de Tratamento da CASAL,
obrigando os trabalhadores a
irem de barco. Os gestores da
CASAL de Arapiraca precisam
apurar essa situação, inclusive
para detectar se essa responsa-

Trabalhadores sem EPI transportando hipoclorito no Morro do Gaia

bilidade não é da CAB Ambiental, que
detém a operação do sistema na região.
O Sindicato também recebeu denúncias
de que está havendo irregularidades no
pagamento de horas extras.

A gerência da CASAL em
Arapiraca é a responsável por
essa situação, e precisa apurar
essas irregularidades imediatamente.
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Após 15 dias de greve Eletrobras
e CHESF Alagoas garante vitória
com pagamento da PLR/2014
Mobilização foi fundamental para garantia do pagamento

Categoria unida votou pelo fim da greve e a garantia do pagamento da PLR/2014

Os/as trabalhadores/as da
referente aos 50% proporcional. Na
Eletrobras e CHESF Alagoas, aprovaCHESF, o valor já pago, foi de 1,29
ram, em assembleia, a nova proposta
folhas + o valor referente a um talão de
apresentada pela Eletrobras para o
auxílio alimentação, por trabalhador/a.
pagamento da PLR 2014. Após um
Sabemos que muitos desafios
difícil e conturbado processo de negocivirão pela frente, mas temos a certeza
ação, a nova proposta apresentada pela
de que os/as trabalhadores/as estão
Eletrobras contemplou as ressalvas
prontos/as para todos os desafios
feitas pelos/as trabalhadores/as ao
que se apresentarem.
longo do movimento, que incluiu
O Sindicato parabeniza a categoparalisações de 24h,
ria pela disposição de
72h e uma greve que
luta e por mais esta
durou 15 dias.
batalha vencida. No
Conquistas
entanto, a luta não
Sendo garantida a
importantes foram
termina aqui. Ainda
conseguidas, como o
sobre PLR temos
distribuição de 1,11
pagamento da PLR
importantes pontos
folhas + o valor
para todas as
a tratar, como o
empresas do
conceito de lucro e
referente a um talão de
Sistema, a retirada
o papel das empreauxílio alimentação.
do SGD da proposta,
sas estatais.
o retorno da folha
A l é m di s s o ,
referência de
aproxima-se outra
dezembro, a garantia
jornada, esta ainda
de um período de transição de PLR
mais árdua - as negociações do ACT
futuras garantindo uma folha pelo
2015/16 Nacional e Especifico. É
resultado operacional de cada empresa
importante ressaltar, que a unidade
e a constituição de uma comissão de
dos/as trabalhadores/as foi fundanegociação.
mental para garantir mais esta vitória.
Em relação ao valor pago para a
Com esta mobilização histórica,
Eletrobras Distribuição Alagoas, foi
conseguimos mostrar ao governo e às
garantida a distribuição de 1,11 folhas a
empresas que com disposição e
ser paga em duas parcelas + o valor
articulação somos capazes de enfrenreferente a um talão de auxílio alimentatar novos desafios.
ção, por trabalhador/a. A primeira
Por isso, precisamos manter a
parcela será paga até o dia 10/07,
mobilização e união para conseguirreferente a 50% linear + o ticket e, a
mos avançar com novas conquistas.
segunda parcela até o dia 15/09,
Vamos à luta!

“

Os/as trabalhadores/as
da Eletrobras Alagoas
obtiveram uma
importante vitória
jurídica
Os/as trabalhadores/as
da Eletrobras Alagoas
obti ve ram uma vi tória
importante em decisão
proferida pelo Juiz da Sétima
Vara do Trabalho, que julgou
procedente a Ação de
Cumprimento ajuizada pelos
advogados do Sindicato, que
pede a nulidade de todas as
normas internas da
Eletrobras Alagoas (CEAL),
que foram alteradas ou
modificadas sem a participação da entidade representativa dos trabalhadores/as.
Na ação, o Sindicato
alegou que a Cláusula 8ª do
ACT – nacional, obriga a
Eletrobras a discutir quaisquer alterações das normas
internas com a presença do
sindicato. Essa cláusula
veda alterações que tragam
prejuízos aos/as trabalhadores/as. Inclusive, o descump ri m e nt o de q u al q u er
cláusula importa em multa,
conforme cláusula 23ª do
ACT.
O Sindicato demostrou
que a Eletrobras Alagoas
vem alterando diversas
normas que dizem respeito
aos/as trabalhadores/as,
implicando na redução ou
supressão de direitos
estabelecidos em comum
acordo.
O Juiz não aceitou as
alegações da empresa, de
que as alterações não
importaram em diminuição
de vantagens em contratos
individuais de trabalho, mas
apenas regulamentação de
serviços internos por eles
desenvolvidos. Do mesmo
modo não acatou o argumento de que ela agiu dentro dos
poderes de gestão inerentes
ao empregador, no sentido
de padronizar as normas e
procedimentos internos.

“
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Representante da FETAG é eleita para
presidência da CUT Alagoas
UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

Urbanitários elegeram para o cargo de vice-presidente José Cícero da Silva (Sil) e a
diretora Dafne Orion para a direção estadual. Amélia Fernandes retorna para a diretoria do Sindicato

A secretária de Política Agrícola
da Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura do
Estado de Alagoas (Fetag-AL), Rilda
Alves, foi eleita nova presidenta da
Central Única dos Trabalhadores em
Alagoas (CUT-AL), durante o congresso estadual da entidade, realizado
entre os dias 28 e 20 de maio. Rilda
substituirá Amélia Fernandes e
comandará a CUT-AL no período
2015-2018.
Os Urbanitários permanecem na
diretoria da Central através do vicepresidente José Cícero da Silva (Sil) e
da diretora Dafne Orion.
Apesar de haver consenso das
entidades que compõem a Central
para a recondução de Amélia à
presidência da CUT-AL, a sindicalista
alegou questões pessoais para não
continuar fazendo parte da direção.
Ela agradeceu o apoio recebido
durante sua gestão e destacou o
trabalho realizado durante esses três
anos. Amélia também ressaltou o fato
de que a CUT-AL continuará com uma
mulher no comando. “Desejo à
companheira Rilda muito sucesso
nesse novo desafio, que mostra a
força da mulher na luta pela manuten-

Rilda Alves foi eleita nova presidenta da CUT-AL

ção e ampliação dos direitos da
classe trabalhadora”.
Amélia deixa o comando da
CUT/AL após quebrar o tabu e ser a
primeira mulher eleita para a presidência da entidade em 2012. Após
três anos de mandato, Amélia
marcou sua passagem pela CUT/AL
através de uma gestão que buscou
unificar a luta da cidade e do campo.
Se dedicou a ampliação da luta por
cidadania através da moradia digna,

transporte, educação de qualidade,
saúde para todos e todas, segurança pública, reforma agrária, fortalecimento da agricultura familiar, entre
outras.
Os Urbanitários de Alagoas
parabenizam a companheira pela
dedicação a causa dos/as trabalhadores/as alagoanos, nestes três
anos a frente da CUT/AL. Amélia
agora retoma seu mandato como
diretora do Sindicato.

FUNDO DE PENSÃO

Anapar realiza o XVI Congresso Nacional de participantes
Os conselheiros eleitos da
FACEAL Eduardo da Silva, Ari
Lins e João Leão participaram,
nos dias 28 de 29 de maio, do
XVI Congresso Nacional de
Participantes de Fundos de
Pensão da ANAPAR, realizado
em Brasília, onde debateram
questões como a sustentabilidade da previdência social, o
incentivo à previdência complementar, a rentabilidade dos
investimentos, a solvência dos
planos de benefícios, as perspectivas de geração de benefíci-

os nos planos CD e CV e a
atuação dos representantes dos
participantes nos fundos de
pensão.
O principal palestrante foi o
Ministro da Previdência Social,
Carlos Gabas, que fez a palestra
magna sobre as perspectivas da

previdência pública e complementar no
Brasil. Os debatedores foram professores universitários, especialistas em
previdência, dirigentes de fundos de
pensão, atuários, consultores e
advogados.
No dia 29 de maio, foi realizada a
Assembleia Geral Ordinária dos
associados da Anapar. Os associados
presentes à assembleia avaliaram e
votaram as contas da entidade, o
balanço de 2014, o relatório das
atividades de 2014, o orçamento
deste ano e o plano de ação da diretoria para 2015.
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Comitê de saneamento do CONCIDADES discute
a universalização da água e saneamento públicos
A Conselheira Amélia Fernandes
participou de Reunião do Comitê
Técnico de Saneamento do
CONCIDADES do Ministério das
Cidades, em Brasília, nos dias 15, 16 e
17 de junho, quando discutiu sobre o
processo de Universalização do acesso
a Água e Saneamento Público no
Brasil.
Durante a 45ª Reunião, os comitês
técnicos de habitação, saneamento
ambiental, trânsito, transporte e
mobilidade e planejamento e gestão do

solo urbano debateram propostas
para o Plano Plurianual (PPA) 20162019 de cada segmento. Também
foram feitas deliberações sobre a 6ª
Conferência Nacional das Cidades;
informe sobre a Conferência Habitat
III; relato dos comitês técnicos e
votação das resoluções, das ações
dos programas Minha Casa Minha
Vida, Plansab e PAC.
O Comitê Técnico de Saneamento
Ambiental debateu o panorama da
existência de planos municipais de

A CAUSA

saneamento básico no Brasil, nota
informativa sobre o controle social no
saneamento baseado na Lei 11.445
e Decreto 7.217, além do Plansab e
PAC Saneamento.

A CONSEQUÊNCIA

Justiça faz apreensão no gabinete
Rede Globo defende Cunha e
do presidenteAdaSERVIÇO
CâmaraDAS LUTAS DOS
transforma
acusadoDE
emALAGOAS
vítima
UM INFORMATIVO
TRABALHADORES
Um oficial do
Departamento de Polícia
Legislativa da Câmara dos
Deputados (Depol) cumpriu mandado de busca e
apreensão no gabinete do
pre si dent e da Casa,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
um dos 50 investigados
pela Operação Lava-Jato
no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). O
policial estava acompanhado de um integrante da
Procuradoria-Geral da República. Foram apreendidas
cópias de registros internos do sistema de informática da Casa e outros documentos.
A diligência foi pedida pelo procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, e autorizada pelo ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki,
dentro do inquérito que investiga o suposto envolvimento de Cunha na Operação Lava Jato.
Cunha está sendo acusado de ter arquitetado a
elaboração de dois requerimentos de informações
sobre uma empresa contratada pela Petrobras que,
segundo delação do doleiro Alberto Youssef, teriam
sido feitos como forma de pressão para o pagamento
de propinas. Os pedidos foram apresentados na
Câmara em 2011 pela hoje prefeita de Rio Bonito
(RJ), Solange Pereira de Almeida, na época suplente
de deputado. Mas registros eletrônicos mostram
Cunha como autor desses requerimentos.
Durante delação premiada, o doleiro Alberto
Youssef afirmou que Cunha receberia propinas sobre
um contrato de aluguel de navio-plataforma das
empresas Samsung e Mitsui com a Petrobras. A
suspensão da propina fez com que Cunha pressionasse, através de investigação, as empresas para
retomar os pagamentos.
Após as denúncias, Cunha demitiu o diretor do
Centro de Informática da Câmara, Luiz Antonio Souza
da Eira, que afirmou para a justiça ter sido Cunha o
autor dos requerimentos.

Ao dar a notícia ao lado, seria salutar que o
Jornal Nacional, depois de narrar os fatos objetivamente, ouvisse a versão de Cunha. Mas o jornal
inverteu as bolas. Colocou como protagonista da
notícia não o fato, mas a defesa de Cunha, a começar pelo título "Presidente da Câmara classifica
busca de documentos desnecessária". O texto
sucinto, bastante ameno, foi apenas lido batido pelo
apresentador William Bonner, sem infográficos
explicativos que contextualizem os fatos, sem
imagens da operação de busca, sem declarações de
viva voz de Cunha, nem de nenhum membro do
Ministério Público. Completamente diferente de
como são noticiadas outras ações da Operação Lava
Jato quando os alvos foram pessoas ligadas ao PT.
Na prática, o jornal minimizou a notícia e
praticamente fez o texto que a assessoria de
imprensa do deputado faria. Um vexame jornalístico.
A diferença de tratamento no noticiário para
fatos idênticos – e que teriam maior dimensão pelo
cargo que Cunha ocupa –, conforme o alinhamento
político com os interesses da emissora, demonstra
a clara parcialidade do jornalismo. Persegue os
"desafetos" que pensam e agem diferente dos
interesses da emissora, enquanto protege os
"amigos", alinhados com os interesses empresariais, econômicos e de poder.
Cunha tornou-se "amigo" da grande mídia ao
declarar-se contrário a qualquer marco regulatório
para democratizar as comunicações.
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1º de Maio - Dia do Trabalhador
Urbanitários protestam contra
privatização da CASAL e terceirização

Os Urbanitários de
Alagoas participaram
da programação do Dia
do Trabalhador,
ocorrido no dia 1º de
Maio na orla da capital,
o s / a s t r a b a l h a d ores/as Urbanitários/as reafirmaram seu repúdio ao PL
que privatiza a CASAL, bem como o combate ao PL 4330,
da terceirização, na defesa dos Direitos da classe trabalhadora e de uma Reforma Política Democrática e participativa, além da defesa do fortalecimento de um projeto de
país no campo democrático popular e contra o retrocesso
no Brasil.
Milhares de pessoas ocuparam a orla marítima de
Maceió, numa passeata que foi do Jaraguá até a Ponta
Verde. A mobilização teve como lema “Direitos,
Democracia e Combate à Corrupção”.
O ato contou com a participação dos diversos sindicatos filiados à CUT-AL, movimento estudantil, movimentos
sociais, sem-terra e sem-teto.

MULHERES NA LUTA

PEC das Domésticas é aprovada

O Senado aprovou no dia 06 de maio os
benefícios que faltavam para regulamentar todos
os direitos dos trabalhadores domésticos, entre
eles o pagamento de FGTS, hora-extra e seguro
contra acidente. Esta é uma conquista importante para os trabalhadores domésticos. As novas
regras passam a valer daqui a quatro meses.
Entre as novidades, tem o banco de horas
que vai funcionar assim: as primeiras 40 horas
extras terão que ser pagas em dinheiro. O que
vier acima disso, irá para um banco de horas que
deverão ser compensadas com folgas ou dinheiro em até um ano.
Com a aprovação do projeto, o empregador,
que hoje paga 12% de INSS, passa a pagar 8%. O
empregado continua recolhendo 8%. O patrão
terá que pagar também o equivalente a 8% do
salário, que vai para o FGTS do funcionário, além
de uma alíquota de 3,2% por mês - uma espécie
de poupança que poderá ser sacada pelo empregado caso ele seja demitido sem justa causa. O
empregador vai pagar ainda 0,8% de risco de
acidente. A divisão de tudo que for pago será
feita por uma guia única de recolhimento, prevista no projeto: o Supersimples Doméstico.

JURÍDICO

TST inicia votação de recurso do Bresser da CASAL
O presidente do Sindicato
Nestor Powell e os advogados Dr.
Carmil Vieira e Dr. Francisco Neto,
participaram da sessão do Tribunal
Superior do Trabalho – TST, em
Brasília, no dia 13 de maio,
quando ocorreu mais um julgamento do processo do Plano Bresser
CASAL.
Desta vez os ministros
iniciaram o julgamento do pedido
da empresa para limitação do
processo à data base da categoria.
O advogado Dr. Nilton Correia,
que acompanha o processo em
Brasília, fez a sustentação oral
pelo sindicato/trabalhadores/a.

Ao iniciar o julgamento, a relatora
votou favorável ao recurso que limita a
condenação do Plano Bresser à data
base, consequentemente em desfavor dos/as trabalhadores/as da
CASAL, sendo seguida pelo Ministro
que votou logo depois. O terceiro e
último Ministro a votar, levou em
consideração os argumentos da

sustentação oral feita pelo nosso
Advogado Dr. Nilton Correia, sobre
a existência de uma decisão
anterior em um Mandado de
Segurança não limitando à data
base, motivo pelo qual pediu vista
regimental e suspendeu o
julgamento para outra data a fim
de conhecer melhor o pedido e a
decisão no referido Mandado de
Segurança.
A expectativa é de que após
uma análise da Corte mais
detalhada, possa haver reversão
dos votos contrários. De qualquer
forma, ainda cabem recursos de
ambas as partes.
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GERAL
CURTAS
O Sindicato continua o processo
de negociação, visando a
correção dos planos de saúde
da CASAL e da Eletrobras
Alagoas. As empresas estão
insistindo em valores muito acima
da inflação do período, bem como
acima do reajuste sugerido pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, que serve de
referência para as negociações
dos planos coletivos. O processo
de negociação se dá através da
Associação Recreativa dos
Engenheiros da CASAL - AREC,
que negocia pela CASAL, e da
Aliança, que negocia pela
Eletrobras. A UNIMED, que é a
operadora do plano de saúde de
ambas as empresas, alega
aumento de custos e da
sinistralidade, no entanto, o
Sindicato argumenta que os/as
trabalhadores/as não podem
aceitar um reajuste acima daquele
que eles mesmos receberam. As
negociações continuam.
O diretor do sindicato José
Cícero da Silva (Sil), foi eleito
delegado na pré conferência
Distrital de Saúde, ocorrida no dia
19 de maio. Ele irá representar os
Urbanitários na Confência
Municipal de Saúde de Maceió
que ocorre no início de julho.

A Prefeitura de Itu, município do
interior paulista que privatizou
seu serviço de água, acaba de
dar um duro golpe à
concessionária responsável pelo
abastecimento hídrico dos seus
155.000 habitantes. O prefeito

POESIA
Antonio Tuíze decidiu pela
intervenção administrativa na
concessiónaria Águas de Itu, do
Grupo Bertin, pela falta de
transparência na gestão da
empresa e para garantir o
abastecimento de água. "Acabou
o relacionamento amigável entre o
poder concedente, que é a
prefeitura, e a concessionária.
Com essa intervenção, nós vamos
fazer uma auditoria contábil e
fiscal em toda a empresa", disse
o prefeito à imprensa.
As entidades representativas
dos servidores públicos do
Estado de Alagoas, rejeitaram
por unanimidade, a proposta de
reajuste salarial apresentada pelo
governo de Alagoas no dia 10/06.
A proposta de reposição salarial
de 4%, parcelada em 3 vezes,
frustrou a expectativa dos
servidores, pois nem o IPCA o
governo quer assegurar ao
funcionalismo público, que sofre
com arrocho salarial e péssimas
condições de trabalho.
Os servidores exigem respeito,
e do IPCA e ganho real não
abrem mão! Não vão aceitar a
privatização da CASAL e a
destruição dos serviços públicos.
Defendem ainda a nomeação de
todos os concursados, a
realização de auditorias da dívida
do Estado e do fundo de pensão
dos Servidores Públicos.
Promotores que investigam o
esquema de corrupção
descoberto na Receita Estadual
do Paraná afirmam que ele
começou a atuar há três décadas,
faturava R$ 50 milhões por ano
em propinas, tinha o poder de
levar empresas à falência e
abasteceu campanhas políticas
como a do governador do Estado,
Beto Richa (PSDB) em 2014.
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O Senhor é o meu pastor; de
nada terei falta.
Em verdes pastagens me faz
repousar e me conduz a águas
tranqüilas;
restaura-me o vigor.
Guia-me nas veredas da
justiça por amor do seu nome.
Mesmo quando eu andar por
um vale de trevas e morte,
não temerei perigo algum,
pois tu estás comigo;
a tua vara e o teu cajado
me protegem.
Preparas um banquete para
mim à vista dos meus
inimigos.
Tu me honras, ungindo a
minha cabeça com óleo e
fazendo transbordar o meu
cálice.
Sei que a bondade e a
fidelidade me acompanharão
todos os dias da minha vida,
e voltarei à casa do Senhor
enquanto eu viver.

