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UMA HISTÓRIA 
EM CONSTRUÇÃO
DO GOLPE À PRIVATIZAÇÃO
GESTÃO 2014 – 2020
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APRESENTAÇÃO

Estamos vivEndo dias dE 
grandEs modificaçõEs no 
cEnário nacional Em nosso país. 
EspEcialmEntE dEsdE o golpE 
contra a dEmocracia brasilEira, 
sofrido pEla prEsidEnta 
dilma roussEff Em 2016, tEmos 
EnfrEntado momEntos dE 
gravEs ataquEs às conquistas 
dos/as trabalhadorEs/as ao 
longo dos últimos anos, Em 
um procEsso dE dEstruição do 
Estado brasilEiro, sEja através 
dE privatizaçõEs, rEforma 
trabalhista, dEsEmprEgo, 
prEcarização do trabalho E 
tantas outras agrEssõEs.
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O Sindicato dos Urbanitários 
de Alagoas vem lutando, 
em toda sua história, contra 

esse processo de entrega do patri-
mônio público para a iniciativa pri-
vada, especialmente em setores es-
tratégicos para a sociedade, como 
é o caso de água, energia e gás, ser-
viços essenciais ao funcionamento 
e desenvolvimento do Estado, que 
agora estão sendo criminosamente 
entregues ao capital internacional.

A atual gestão, que está à frente 
do Sindicato de 2014 a 2020, como 
pode se constatar nesta revista, 
manteve o compromisso da entida-
de de lutar contra todos esses pro-
cessos que atingem a classe traba-
lhadora, seja dos setores aos quais 
o Sindicato está ligado diretamen-
te, seja na luta contra todo e qual-
quer tipo de ataque aos direitos da 
classe trabalhadora como um todo.

Neste período, em todas as mo-
bilizações realizadas, a tônica sem-
pre foi de desenvolver consciência 
de classe a categoria, mostrando 
que tudo passa pela questão políti-
ca, que decide o futuro de todos/
as, interferindo diretamente na 
vida de cada trabalhador/a. A po-
lítica está em tudo e, prova disso, é 
que após a retirada de um governo 
voltado aos interesses do povo, o 
processo de privatização e de des-
truição dos direitos dos/a trabalha-
dores/as e dos mais pobres somen-
te aumentou.

Nos seis anos que marcaram esta 
gestão, em que estivemos à frente 
desta entidade, vivenciamos mo-
mentos de grande perplexidade 
para a classe trabalhadora, nunca 
vista antes em nossa história. Pon-
tuamos como destaque o processo 
de impeachment da presidenta Dil-
ma Rousseff, em 2016, retirada do 
poder através de um processo frau-
dulento, chamado de ‘’pedaladas fis-
cais’’, mas que na verdade somente 
queria retirar do poder um governo 
que atuava em defesa da cidadania.

Destacamos também a privatiza-
ção da CEAL, ocorrida em dezem-
bro de 2018, como continuidade 
do golpe realizado, que entregou a 
maior empresa pública de Alagoas 

para a iniciativa privada por meros 
R$ 50 mil, acabando com uma histó-
ria de prestação de serviços públicos 
ao povo alagoano, trazendo demis-
sões em massa, aumento de tarifas 
e piora na qualidade dos serviços.

Não é mera coincidência que 
a privatização da CEAL ocorreu 
somente após o golpe, que conse-
guiu retirar o maior obstáculo ao 
processo de privatização, que era 
um governo que ficou no poder 
por quatorze anos, período em que 
não houve privatizações de seto-
res estratégicos, sendo acelerado o 
projeto de entrega do setor público 
que, em apenas dois anos entregou 
a CEAL para o grupo de investido-
res da Equatorial Energia.

Mas nossa luta não termina 
aqui. Mesmo diante de tantas di-
ficuldades e momentos em que fi-
camos perplexos, quando só pode-
mos lamentar, seguimos em frente, 
pois sabemos que somente unidos 
e lutando sempre em defesa dos 
direitos da classe trabalhadora e 
da sociedade em geral é que pode-
remos obter vitórias, afinal, a luta 
tem que continuar.

Convidamos todos/as para for-
talecer essa luta. Aqueles que ain-
da não são filiados/as estão sendo 
chamados para unir forças na busca 
de melhores dias para a sociedade. 

Junte-se a nós e contribua para a 
construção desta história que per-
manece avançando! 
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DIRETORIA DO SINDICATO 
DOS URBANITÁRIOS/AL
GESTÃO 2014/2017

DIRETORIA EXECUTIVA/EFETIVOS
01– Presidente – NESTOR SILVA POWELL – CEAL
02 – Sec. Geral - ELIENE OTAVIANO DA ROCHA – CASAL
03 – 1º Secretário - AMADEU MACHADO DA SILVA-CEAL
04 – Tesoureiro: JOSÉ CÍCERO DA SILVA – CEAL
05 – 1º Tesoureiro - ELPIDES LEÃO DE OLIVEIRA – CASAL
06 – Sec. de Formação – DAFNE ORION CERES DA SILVA/CASAL 
07 – Sec. Política Sindical - JOÃO BATISTA DE ALCÂNTARA – CASAL
08 – Sec. de Comunicação: MARCOS ANTONIO 
     SANTOS MOURA-CASAL        
09 – Sec. de Assuntos Jurídicos:  EDUARDO  DA SILVA – CEAL
10 – Sec. Política Social – AMÉLIA FERNANDES COSTA – CASAL
11 – Sec. de Administração: GERALDO HENRIQUE SANTOS/CEAL
12 – Sec. de Saúde e Meio Ambiente: CARLOS ALVES SILVA/CEAL 
13 – Sec. de Juventude, Gênero, Etnia e Orientação Sexual:
  VALDEIRICE SILVA DE LIMA – CEAL 
 
SUPLENTES
14 – LUCAS NASCIMENTO SANTOS/CHESF 
15 – ARI LINS PEDROSA – CEAL
16 – JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA – CASAL
17 – FRANCISCO IDALINO DO NASCIMENTO-CASAL
18 – ADEILSON BARROS LEMOS DOS SANTOS JUNIOR/CEAL
19 – MAURÍCIO INÁCIO DA SILVA – SAAE
20 – EVERALDO FERREIRA LIMA – CEAL 
21 – DAVI FERREIRA BARBOSA/CASAL 
22 – PEDRO LUIZ DE SOUZA/CASAL 
23 – THOMAS ANDERSON ACIOLI CANDIDO/CEAL 
24 – SEBASTIÃO JOSE DE MELO/CEAL 
25 – ROZEVALDO PERETE DOS SANTOS – SAAE
26 – DANILO MARQUES TORRES/CEAL 

CONSELHO FISCAL - TITULARES
27 - SORIANO CESAR VIEIRA PINTO/CEAL 
28. ALEXSANDRA VITÓRIA DE LIMA OLIVEIRA/CEAL
29 – PEDRO SILVA SANTOS-CASAL

SUPLENTES
30 – PETRÚCIO PEIXOTO FILHO – SAAE
31 – ELEUSA PADILHA DE BARROS/CASAL 
32 – SIDIONY SILVA DOS SANTOS/ALGÁS 

DIRETORES REGIONAIS
33 – CYNARA FERRO DE LIMA/CHESF 
34 – ALEXANDRE DA SILVA COSTA/CASAL 
35 – RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA/CEAL
36 – JOSÉ FRANCISCO CARVALHO JUNIOR/CEAL 
37 – PAULO JORGE JOAQUIM TEODOSIO/CASAL
38 – DELEON DIAS DA SILVA LIMA/CEAL 
39 – GILMAR SILVA DE MESSIAS/CEAL
40 – MARCOS DOMINGOS DE SOUZA/SAAE 
41 – JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA/CEAL
42 – RONIERE CABRAL DOS SANTOS/CEAL
43 – DÉLCIO ALEXANDRE DOS SANTOS/CEAL
44 – VICENTE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR/CEAL
45 – EDUARDO ALVES PEREIRA FILHO/SAAE 
46 – JACKSON ALVES DA SILVA/SAAE 
47 – JOSE CLAUDIO VIEIRA/SAAE 
48 – JOSE ROMERO DE ARAUJO FERREIRA/CEAL
49 – JOSE CARLOS DE MELO/CASAL 
50 – GUSTAVO JOSE SILVA CAVALCANTE/CASAL 
51 – JOSE BEZERRA DE ARAUJO/CASAL
52 – SIDNEY DAVID DA TRINDADE/CASAL
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DIRETORIA DO SINDICATO 
DOS URBANITÁRIOS/AL
GESTÃO 2017/2020

DIRETORIA EXECUTIVA/EFETIVOS
01– Presidente – NESTOR SILVA POWELL – CEAL
02 – Secretária Geral – DAFNE ORION CERES DA SILVA/CASAL
03 – 1º Secretário - EVERALDO FERREIRA LIMA – CEAL 
04 – Tesoureiro: JOSÉ CÍCERO DA SILVA – CEAL
05 – 1º Tesoureiro - ALEXANDRE DA SILVA COSTA/CASAL 
06 – Sec. Formação - VICENTE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR/CEAL
07 – Sec. de Política Sindical: CARLOS ALVES SILVA/CEAL
08 – Sec. de Comunicação: MARCOS ANTONIO SANTOS 
  MOURA-CASAL
09 – Sec. de Assuntos Jurídicos - ELIENE OTAVIANO 
  DA ROCHA – CASAL
10 – Sec. Política Social – AMÉLIA FERNANDES COSTA – CASAL
11 – Sec. de Administração - JOÃO BATISTA DE ALCÂNTARA – CASAL
12 –  Sec. de Saúde e Meio Ambiente - LUCAS NASCIMENTO SANTOS
13 – Sec. de Juventude, Gênero, Etnia e Orientação Sexual:
  ALEXSANDRA VITÓRIA DE LIMA OLIVEIRA/CEAL

DIRETORIA EXECUTIVA/SUPLENTES
14 – SIDIONY SILVA DOS SANTOS/ALGÁS 
15 –EDUARDO  DA SILVA – CEAL   
16 – SIDNEY DAVID DA TRINDADE/CASAL 
17 - FRANCISCO IDALINO DO NASCIMENTO-CASAL
18 – ADEILSON BARROS LEMOS DOS SANTOS JUNIOR/CEAL 
19 - EDUARDO ALVES PEREIRA FILHO/SAAE 
20 - THIAGO TENÓRIO LEAL/CEAL 
21 – DAVI FERREIRA BARBOSA/CASAL 
22 – PEDRO LUIZ DE SOUZA/CASAL 
23 – THOMAS ANDERSON ACIOLI CANDIDO/CEAL 
24 – SEBASTIÃO JOSE DE MELO/CEAL 
25 – ROZEVALDO PERETE DOS SANTOS – SAAE
26 – JUNCYARA TENÓRIO DE OLIVEIRA/CEAL 

CONSELHO FISCAL - TITULARES
27 – ARI LINS PEDROSA – CEAL
28 – PETRÚCIO PEIXOTO FILHO – SAAE
29 – JOSE CARLOS DE MELO/CASAL 

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
30 – FRANKLYN DIEGO DE SOUZA SANTOS
31 – GILSON MELO LOPES/CASAL
32 – MAURÍCIO INÁCIO DA SILVA – SAAE

DIRETORES REGIONAIS
33 – WESLEY SILVA MARQUES RIBEIRO/CHESF 
34 – RAFAEL PEREIRA MACIEL/CASAL
35 – RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA/CEAL 
36 – JOSÉ FRANCISCO CARVALHO JUNIOR/CEAL 
37 – RONALDO CORREIA DA SILVA JUNIOR/ – CASAL 
38 – DELEON DIAS DA SILVA LIMA/CEAL 
39 – GILMAR SILVA DE MESSIAS/CEAL
40 – ADAILTON DOS SANTOS/SAAE 
41 – JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA/CEAL 
42 – CICERO JORGE DE MELO MESSIAS/CEAL
43 – JOSÉ FLAVIO BERNARDINO DOS SANTOS/CEAL 
44 – JOÃO RICARDO VERÇOSA DO NASCIMENTO/CEAL 
45 – PAULO ROGERIO DA MATA-CEAL 
46 – JACKSON ALVES DA SILVA/SAAE 
47 – JOSE CLAUDIO VIEIRA/SAAE 
48 – JANIELSON JOSE DE OLIVEIRA/CEAL 
49 – SILVIA LAYSA LIMA PINO/CASAL 
50 – DIVALDO DOS SANTOS CAIANO/CASAL 
51 – JOSE BEZERRA DE ARAUJO/CASAL
52 – ANTONIO SILVA SANTOS/CASAL 
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Em fevereiro de 2014 os Urbanitários de Alagoas realizaram eleições para 
escolha da nova diretoria do sindicato para o triênio 2014-2017. Os/
as quase 2 mil filiados/as votantes da Eletrobras Distribuição Alagoas, 
CASAL, CHESF, SAAE’s e ALGÁS, escolheram a Chapa 1 “Unidade, Ação 
e Compromisso”, que recebeu 1395 votos, totalizando 74,84% dos votos 
válidos, contra 469 votos da Chapa 02, representando 25,16%.

No dia 21 de março de 2014 o 
novo presidente Nestor Po-
well, trabalhador da CEAL, 

toma posse e, juntamente com a nova 
diretoria, passa a dar continuidade ao 
trabalho que vinha sendo desenvolvi-
do, mostrando o reconhecimento da 

categoria de que os rumos da entidade 
estavam no caminho certo, com uma 
vitória expressiva diante da chapa 
concorrente.

A luta contra a privatização conti-
nua e, no dia 25 de fevereiro de 2014, 
na Câmara dos Deputados, em Brasí-

lia, é criada a Frente Parlamentar em 
Defesa das Distribuidoras de Energia 
da Eletrobras, com o objetivo de lu-
tar pela renovação das concessões das 
Distribuidoras, cujos contratos se ven-
ceriam em 2015 e, contra a possível 
privatização dessas seis empresas de 

Categoria reconhece 
luta do Sindicato e 
novos desafios 
se iniciam

RENOvAÇÃO
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distribuição de energia da Eletrobras.
Em outra frente de luta contra a 

terceirização, o Sindicato conseguiu 
uma importante conquista em uma 
ação proposta pela entidade e patro-
cinada pelo Ministério Público do 
Trabalho, que denunciava a terceiri-
zação irregular na Eletrobras Distri-
buição Alagoas. Finalmente, no dia 
14 de maio de 2014, em audiência na 
7ª Vara do Trabalho, sob a condução 
do Juiz Alan Esteves, foi celebrado 
um acordo entre as partes, visando 
por fim a terceirização na Eletrobras 
Alagoas, através da convocação da 
reserva técnica do último concurso 

realizado pela empresa. 
O acordo final foi firmado em au-

diência realizada no dia 30 de julho, 
quando foi acordado que os 360 can-
didatos aprovados para o cargo de 
auxiliar técnico - função eletricista, 
em concurso público realizado pela 
Companhia Energética de Alagoas - 
CEAL, em 2009, seriam contratados 
até o final de maio de 2017. A con-
ciliação envolveu a CEAL, Ministério 
Público do Trabalho e o Sindicato dos 
Urbanitários, pondo fim à execução 
do Acordo Judicial da Ação Civil Pú-
blica nº 0120900 - 31.2006.5.19.0007, 
ajuizada em 2006, na gestão da então 

presidenta do Sindicato Amélia Fer-
nandes.

Em um ano de eleições, os Urba-
nitários de Alagoas fizeram história, 
mais uma vez, ao eleger, no dia 05 
de outubro de 2014, pela primeira 
vez, um deputado federal oriundo de 
sua base. O Deputado Federal Paulão 
foi eleito de forma direta por 53.284 
alagoanos, fazendo com que Alagoas 
também elegesse o primeiro deputa-
do federal do Partido dos Trabalhado-
res – PT. 

Nesta mesma eleição, após uma 
campanha de intensa polarização no 
segundo turno, a presidente Dilma 
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Rousseff (PT) foi reeleita, obtendo 
51,64% dos votos e Aécio, 48,36%. A 
diferença de votos foi de 3,4 milhões. 
Essa foi a menor diferença de votos 
em um segundo turno desde a rede-
mocratização. 

Ainda na luta contra a privatiza-
ção, em janeiro de 2015 os/as traba-
lhadores/as da CASAL iniciaram uma 
grande mobilização contra a privatiza-
ção da empresa. Desde que tomaram 
conhecimento do envio a Assembleia 
Legislativa, do Projeto de Lei - PL, com 
esse objetivo, realizaram vários atos 
públicos, demonstrando a indignação 
da categoria contra o projeto que foi 

enviado pelo governo ao legislativo.
Neste sentido, o Sindicato participou 
de audiência no palácio do governo, 
com o governador Renan Filho, no 
dia 10 de fevereiro, quando tratou do 
Projeto de Lei que previa a emissão 
de novas ações equivalentes a 56% do 
capital social da CASAL, a serem subs-
critas e integralizadas por um Parceiro 
Privado.

Em julho deste ano, entidades de 
todo o país, participaram de um gran-
de ato em defesa do Sistema Elétrico 
Brasileiro na cidade de Goiás. Os Ur-
banitários de Alagoas participaram do 
ato contra a privatização das empresas 

públicas. Mais de 600 pessoas segui-
ram em marcha pelas ruas da Capital, 
até chegar à sede da CELG, empresa de 
energia de Goiás.

Em agosto de 2015 os Urbanitários 
de Alagoas participaram, em Floria-
nópolis, do 20º Congresso da FNU e 
o 1 º Congresso da Confederação Na-
cional dos Urbanitários - CNU, sendo 
este um momento histórico para os/as 
trabalhadores/as do ramo da energia, 
saneamento, meio ambiente e gás na-
tural, que sempre sonharam em criar 
uma entidade superior, visando forta-
lecer ainda mais a luta dos Urbanitá-
rios em todo país. 

RENOvAÇÃO

Frente Parlamentar em 
Defesa das Distribuidoras 
de Energia
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Luta contra 
a privatização 
avança no 
saneamento 
e no setor 
elétrico

dENúNCiA
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Protesto contra a 
privatização da CEAL
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Em setembro de 2015 o Sindicato dos 
Urbanitários denuncia que a população 
alagoana vai ser mais uma vez prejudicada 
com a celebração de uma Parceria 
Púbico Privada – PPP, que promete levar 
esgotamento sanitário para a parte alta de 
Maceió, atingindo os bairros do Tabuleiro dos 
Martins, entorno do Benedito Bentes, Clima 
Bom, Colina dos Eucaliptos, Santa Lúcia, 
Rosane Collor e Cidade Universitária.

A PPP foi preparada pela CASAL, 
por determinação do governo 
do Estado, nos mesmos moldes 

da PPP de Arapiraca, que já dava pre-
juízo mensal gigantesco à Companhia. 

O contrato para a celebração desta 
PPP foi assinado no governo anterior, 
através do então presidente da CASAL 
Álvaro Meneses e o governador Téo 
Vilela. O projeto prevê a construção 

de estações de tratamento de esgoto, 
que será entregue a iniciativa privada 
pelo prazo de 30 anos e inclui, confor-
me a lei, a execução das obras e ser-
viços correspondentes de operação, 
manutenção, controle operacional e 
comerciais, ou seja, a CASAL se retira-
rá totalmente da operação do sistema.

O Sindicato manteve as denúncias 
contra as Parcerias Público Privadas 
– PPP’s, tanto a de Arapiraca, cria-
da para solucionar os problemas de 
abastecimento de água naquela cida-
de, através da CAB Águas do Agreste, 
mas que só trouxe enormes problemas 
para a população e para a CASAL, que 
é a responsável pelo acompanhamen-
to do contrato da CAB. Devido às re-
clamações, foi realizada, no dia 14 de 
outubro, audiência pública na Câmara 
Municipal de Arapiraca, visando dis-
cutir melhorias para o abastecimento.

Ainda neste sentido, o Sindicato 
realizou um ato em frente a Assem-
bleia Legislativa, no dia 01 de outu-
bro, contra a Parceria Público Privada 
- PPP proposta pelo governador Renan 

Mobilização contra a 
privatização CASAL
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Protesto contra a ameaça 
de venda das distribuidoras 
e venda da CELG

9º Congresso 
Estadual

dENúNCiA
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Filho, que visava entregar 70% do es-
gotamento sanitário da capital para o 
setor privado. Neste ato o Sindicato 
enviou para os deputados a CARTA 
DE ALAGOAS, pedindo a retirada do 
projeto.

Visando fortalecer ainda mais essa 
luta contra a privatização do sanea-
mento, entidades do setor em Alagoas, 
movimentos populares e entidades da 
sociedade civil organizada lançaram o 
Fórum Permanente em Defesa do Sa-
neamento Básico em Alagoas, no dia 
17 de novembro, em defesa do sanea-
mento como serviço público de quali-
dade e com controle social.

Uma importante vitória foi a inclu-
são de propostas que garantiam a par-

ticipação popular e a manutenção dos 
serviços de saneamento como públi-
cos, na audiência pública sobre o Pla-
no Municipal de Saneamento Básico 
e Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
da capital – PMSB. O evento ocorreu 
no dia 16 de dezembro, na Procurado-
ria Municipal de Maceió, e discutiu a 
concepção dos projetos, das ações de 
emergência e contingência, os meca-
nismos e procedimentos de controle 
social em saneamento básico.

No setor elétrico, os/as trabalha-
dores/as da Eletrobras Distribuição 
Alagoas cruzaram os braços no dia 10 
de dezembro, como forma de protes-
tar contra a privatização da empresa. 
A paralisação foi nacional, ocorrendo 
em todas as Distribuidoras Federais 
da Eletrobras. Em Maceió, os/as tra-
balhadores/as realizaram um ato em 
frente a sede da Eletrobras, abrindo 
faixas pedindo apoio para a popula-

ção, através da entrega de panfletos 
explicativos sobre o motivo do ato. 
Em Arapiraca, houve uma caminhada 
pelo centro da cidade, onde a catego-
ria, com faixas, panfletos, bandeiras 
e palavras de ordem denunciaram a 
privatização.

No dia 28 de dezembro houve novo 
protesto contra a ameaça de venda 
das distribuidoras. Devido à pressão 
dos/a trabalhadores/a, os acionistas 
da Eletrobras, reunidos na capital fe-
deral, desistiram temporariamente da 
pauta. No entanto, foi aprovada a ven-
da da CELG, Distribuidora de Energia 
de Goiás. 

Livro Sindicato 
2 edição
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PARALizAÇÃO

Luta contra 
privatizações da 
CEAL e da CASAL 
passa a ser 
prioridade

O Sindicato inicia o ano de 2016 já na 
luta contra a privatização da CEAL. No 
dia 27 de janeiro trabalhadores/a da capital e no 
interior do Estado, paralisaram as atividades por 
24 horas, durante a mobilização nacional contra 
a privatização do setor elétrico brasileiro. Em 
Maceió, os/as servidores/as se concentraram 
no prédio sede da Eletrobras, no Farol, onde 
houve distribuição de panfletos e debate sobre  
o projeto privatista do governo federal.
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Em fevereiro a mobilização ocor-
reu com a ocupação das sedes 
da CASAL e CEAL, por inte-

grantes de movimentos sociais, como 
os Sem Terra e de diversos sindicatos. 
O evento uniu trabalhadores/as da ci-
dade e do campo através da Central 
Única dos Trabalhadores em Alagoas 
– CUT/AL, que lançou a campanha 
unificada dos servidores públicos es-
taduais e municipais.

Neste mesmo mês, em reunião en-
tre dirigentes nacionais dos Urbanitá-
rios e da Central Única dos Trabalha-
dores – CUT nacional, em São Paulo, 
foram discutidas estratégias contra a 
venda das Distribuidoras de Energia 
da Eletrobras e de como enfrentar esta 
ameaça. A reunião teve a participação 
do presidente nacional da CUT Vagner 
Freitas. A direção nacional da CUT, 
através do seu presidente, declarou 
apoio à luta dos Urbanitários contra 
a privatização das Distribuidoras de 
Energia da Eletrobras.

Em março de 2016 os Urbanitários 
de Alagoas participaram, juntamen-

te com o Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários - CNE, do Lançamento da 
Frente Parlamentar em Defesa do Se-
tor Elétrico Brasileiro, no Congresso 
Nacional em Brasília, contando com o 
apoio de diversas entidades sindicais, 
movimentos sociais, Confederação 
Nacional dos Urbanitários - CNU, da 
Federação Nacional dos Urbanitários - 
FNU, do Movimento dos Atingidos por 
Barragens - MAB, da Federação Única 
dos Petroleiros - FUP, bem como de 
deputado(a)s federais. 

Fruto do golpe sofrido pelo gover-
no Dilma, seu vice, o presidente inte-
rino Michel Temer, decidiu, no dia 22 
de julho de 2016, em assembleia da 
Eletrobras e com o aval do governo 
federal, que a empresa não iria pror-
rogar as concessões das seis empresas 
de distribuição do grupo, que ficam 

nas regiões Norte e Nordeste. Desta 
forma, as distribuidoras da Eletrobras 
deveriam ser entregues ao capital pri-
vado até 31 de dezembro de 2017.

A partir desse momento, se ini-
cia uma grande mobilização, abran-
gendo as áreas política e jurídica. A 
Intersindical de Distribuição, que re-
presenta os dirigentes sindicais das  
distribuidoras de energia elétrica da 
Eletrobras, acompanhados do depu-
tado Paulão (PT-AL) e do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pedi-
ram ao presidente do Senado, Renan 
Calheiros, em audiência realizada no 
dia 10 de agosto, ajuda visando barrar 
a decisão do governo de privatizar as 
distribuidoras. 

Ainda em agosto, a categoria re-
alizou uma assembleia unificada em 
frente à Assembleia Legislativa de 
Alagoas, quando protestou contra a 
privatização das empresas públicas 
e exigiu do governador Renan Filho, 
que se posicionasse contra a entrega 
do patrimônio do povo alagoano. O 
protesto ocorreu na praça dos Martí-

Paralisação das 
atividades por 24 
horas CEAL
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rios no Centro de Maceió. 
No dia 31 de agosto de 2016, a 

presidenta Dilma Rousseff, eleita pela 
maioria dos brasileiros/as de forma 
democrática, sofre um golpe político-
-jurídico e é posta para fora da presi-
dência da república, em um ataque di-
reto contra a democracia, ferindo de 
morte todas as garantias constitucio-
nais, levando o país a entrar em um 
período de desmonte democrático, 
com a retirada de direitos e o sucatea-

mento do Estado Brasileiro.  
Em setembro houve novo protes-

to, quando os/as Urbanitários/as de 
Alagoas participaram do Dia Nacional 
de Paralisação e Mobilização dos/as 
trabalhadores/as, em protesto contra 
o desmonte das empresas públicas, 
sua entrega ao capital privado através 
da privatização e nenhum direito a 
menos.

Os ataques também atingem o se-
tor de saneamento e, no mês de outu-

bro de 2016, os Urbanitários protesta-
ram contra a privatização da CASAL, 
durante o lançamento, pelo Governo 
do Estado, das obras de esgotamento 
sanitário da região do Farol. Foi re-
alizado ainda, no Rio de Janeiro, um 
seminário nacional dos/as trabalhado-
res/as no setor de saneamento, visan-
do debater as demandas da categoria 
frente aos ataques do governo Temer.

Em novembro, o Coletivo Nacio-
nal dos Eletricitários – CNE e diver-

Protesto contra a 
privatização na ALE
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sos sindicatos realizaram, em frente à 
Sede da CHESF, no Recife, mais uma 
manifestação em defesa das empresas 
do Sistema ELETROBRAS, dos direi-
tos trabalhistas e contra as políticas 
do atual governo de desmonte das em-
presas públicas e ataque aos direitos e 
conquistas sociais.

Ainda em novembro, O Sindicato 
realizou seu 10º Congresso Estadu-
al, que teve como tema: “Resistir ao 
Golpe: trabalhadores/as uni-vos”. A 

abertura contou com a presença do 
ex-presidente da Petrobras José Sérgio 
Gabrielli, que falou sobre a conjuntu-
ra nacional e a luta contra o desmonte 
dos direitos dos/as trabalhadores/as.

Diante de tantos desafios, os/as 
trabalhadores/as da Eletrobras Dis-
tribuição Alagoas aprovaram, em 
assembleia, por unanimidade, a re-
alização de uma campanha contra a 
privatização, que incluiu uma campa-
nha de mídia e a contratação de asses-

soria jurídica especializada.
Em dezembro de 2016 os trabalha-

dores da ALGÁS aprovaram a propos-
ta para o ACT, com reajuste salarial de 
8,5%, retroativo a 01/11/2016. Ob-
tiveram reajuste do Auxílio Alimen-
tação de R$ 750,00 para R$ 850,00, 
reajuste de 12,46% o valor do Auxílio-
-Creche/Educação, passando esse a 
ser de R$ 450,00, garantindo ainda a 
manutenção de todas as conquistas 
anteriores. 

Discutidas estratégias com 
a CUT nacional contra a 
venda das Distribuidoras 
de Energia da Eletrobras

Michel Temer, decidiu que a 
empresa não iria prorrogar 
as concessões das seis 
empresas de distribuição

Trabalhadores 
da ALGÁS 
aprovam ACT
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O golpe 
contra dilma
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Com o golpe sofrido pela presidenta Dilma 
Rousseff, o ano de 2017 passa a marcar o início 
de um novo momento para os/as trabalhadores/
as, com a ampliação do desmonte dos serviços 
públicos, através das privatizações em vários 
setores, bem como da retirada de direitos e 
conquistas da classe trabalhadora. 

Visando fortalecer ainda mais a 
luta, em fevereiro de 2017 os/
as trabalhadores/as da ELE-

TROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGO-

AS, CASAL, CHESF, SAAE’s, ALGÁS, 
CAB e SANAMA elegeram a Chapa 1, 
que teve como candidato a reeleição o 
presidente Nestor Powell, que obteve 

96,7% dos votos válidos, tendo atingi-
do o quorum necessário, sendo reelei-
ta para o triênio 2017/2020.

Em abril, os/as Urbanitários par-
ticiparam da Greve Geral, contra as 
reformas da previdência e trabalhista, 
bem como contra as privatizações. A 
greve contou com uma grande passea-
ta saindo da praça do Centenário, indo 
até a praça dos Martírios, onde ocor-
reu um grande ato que contou com 
cerca de 30 mil pessoas.

No dia 06 de julho de 2017, os/
as trabalhadores/as da CAB ÁGUAS 
DO AGRESTE S.A, decidiram por 
unanimidade dos votos, aprovar o 
Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. 
Pelo acordo, a empresa reajustou os 
salários dos/as trabalhadores/as com 

LuTA

Projeto de 
desmonte do 
Estado avança 
em todo o país
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o percentual de 4,08%, retroativo a 
data base em 01/05. Esse percentu-
al representou a inflação do período 
reposta integralmente. Aplicou o per-
centual de reajuste de 2,04% no vale 
alimentação, retroativo a data base, e 
mais 2,04% ser pago no mês de outu-
bro de 2017. Além disso, todas as de-
mais cláusulas do ACT anterior foram 
mantidas integralmente.

Aproveitando o golpe dado contra 
a democracia, Deputados Federais e 
Senadores, sem terem sido eleitos para 
isso, aprovaram a Reforma Trabalhis-
ta, que levou os/as trabalhadores/
as de volta ao tempo da escravidão. 
A aprovação da Reforma, ocorrida 

no dia 11 de julho, confirmou a gra-
vidade do momento pelo qual os/as 
trabalhadores/as passavam, nas mãos 
de um governo ilegítimo, golpista, que 
tomou de assalto o país, promovendo 
o caos e a desestabilização de toda so-
ciedade.

O SAAE de São Miguel dos Campos 
viveu um momento histórico no dia 
27 de julho de 2017, quando pararam 
suas atividades naquele município, em 
protesto pela falta de negociação do 
acordo coletivo da categoria, por parte 
dos dirigentes do órgão e do prefeito 
da localidade. Após a greve, o municí-
pio convocou o Sindicato para iniciar 
as negociações, numa demonstração 

de que somente mobilizados e fortes é 
que a categoria garante vitória.

Visando reagir aos ataques, os/a 
s Urbanitários de Alagoas participa-
ram de sessão pública na Câmara dos 
Deputados em Brasília, em agosto de 
2017, visando discutir com os De-
putados, entidades da sociedade ci-
vil, acadêmicos e governo, um novo 
modelo para o setor energético. O 
debate, organizado pelas comissões 
de Desenvolvimento Urbano; de Le-
gislação Participativa; e do Meio Am-
biente e  Desenvolvimento Susten-
tável, foi pedido pelos deputados do 
PT Givaldo Vieira (ES), Erika Kokay 
(DF), João Daniel (SE), Nilto Tatto 

Eleição da 
Chapa 1

ACT dos 
trabalhadores 
da CAB Água do 
Agreste é aprovado
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(SP), Patrus Ananias (MG) e Valmir 
Assunção (BA).

Ainda em agosto, ocorreu em Bra-
sília, reunião com o Presidente da 
Frente Parlamentar Federal em Defe-
sa da CHESF, Deputado Federal por 
Pernambuco Danilo Cabral, onde  vá-
rias articulações foram feitas visando 
barrar o processo de privatização da 
CHESF e da Eletrobras.

Em setembro, o Sindicato partici-
pou de audiência pública conjunta das 
comissões de Assuntos Econômicos 
(CAE) e de Infraestrutura (CI) do 
Senado, sobre a privatização do Siste-
ma Eletrobras. O presidente dos Ur-
banitários de Alagoas Nestor Powell 

representou a entidade. Na ocasião, a 
maioria dos participantes se manifes-
tou contrário à entrega dos ativos da 
empresa à iniciativa privada.

Neste período, o Sindicato visitou 
vários parlamentares, estaduais e fe-
derais, visando buscar apoio a nível 
político. Realizou ainda audiências 
públicas em diversas cidades de Ala-
goas, visando alertar ao povo sobre 
os graves danos que seriam causados 
caso o projeto de privatização da Ele-
trobras e da CASAL fosse aprovado. 
Foram realizadas audiências em Ma-
ceió, Palmeira dos Índios, São Miguel 
dos Campos, Matriz do Camaragibe, 
Penedo, Arapiraca, Delmiro Gouveia 

e Piranhas.
No dia 03 de outubro os Urbani-

tários participaram de mais um ato 
nacional, juntamente com movimen-
tos organizados da sociedade civil e 
trabalhadores/a de diferentes catego-
rias, em defesa das empresas públicas 
e da soberania nacional. O ato foi con-
vocado por sindicatos ligados a CUT.

Em novembro de 2017, o presiden-
te golpista Michel Temer anunciou o 
envio ao Congresso Nacional de pro-
posta de privatização de todo o siste-
ma elétrico brasileiro, através de um 
projeto de lei. 

Frente Parlamentar 
Federal em Defesa 
da CHESF.

Novo modelo 
para o setor 
energético

Aprovação da 
Reforma Trabalhista
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vitória histórica 
com pagamento 
do Bresser CEAL
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O dia 12 de março de 2018 ficará na história do 
Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, quando após quase 
30 anos de lutas e tentativas de negociações, os/
as trabalhadores/as e aposentados/as aceitaram 
a proposta da Eletrobras para o pagamento 
do plano Bresser. Este foi o maior acordo 
trabalhista da história de Alagoas, fruto da luta 
do Sindicato dos Urbanitários e da Associação de 
Aposentados da Ceal. A aprovação ocorreu em 
assembleia realizada no Clube de Engenharia, 
que ficou lotado com a presença de centenas de 
trabalhadores/as e aposentados/as da empresa.   

Ainda em março, os Urbanitá-
rios de Alagoas viveram mais 
um episódio que demonstrou 

a força e a garra da categoria, quando 
enfrentaram uma verdadeira guerra, 
na audiência pública que discutiu a 
privatização da CEAL. Os/as traba-
-lhadores/as enfrentaram um apara-
to nunca visto para um evento deste 
tipo, com a presença da PM, RP, Ca-
valaria, SMTT, segurança privada e 
o BOPE, num total de mais de 300 
agentes. Após a audiência, a categoria 
seguiu em caminhada até o Palácio 

Assembleia 
CASAL, sobre o 
Plano Bresser
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República dos Palmares, no Centro da 
cidade.

Na luta contra a privatização da 
CEAL, a diretoria do Sindicato dos 
Urbanitários de Alagoas realizou vá-
rias ações junto aos parlamentares 
alagoanos, tanto Deputados Estadu-
ais, quanto Federais, visando pedir 
que se posicionassem contra a priva-
tização das Distribuidoras de Energia 
da Eletrobras, dentre as quais está a 
Eletrobras Alagoas.

No mês de julho de 2018, os Ur-
banitários participaram de um debate 
sobre a Medida Provisória Nº 844/18, 
preparada pelo governo Temer, que 
visava privatizar o saneamento em 
todo o Brasil. O evento “Dia Nacional 
contra a MP do Saneamento” ocor-
reu em todo o país. Em Alagoas foi 
realizado no CREA, contando com a 
participação de várias entidades liga-
das ao setor de saneamento. Ao final 
do encontro as entidades presentes 
se comprometeram a intensificar as 
ações contra a MP 844/2018.

No mês de agosto, os/as trabalha-
-dores/as da CEAL e CHESF Alagoas, 
realizaram uma paralisação de suas 
atividades, contra a privatização do 
setor elétrico. A paralisação ocorreu 
em nível nacional. O governo Temer 
conseguiu derrubar as liminares que 
suspendiam o leilão das Distribuidoras 
da Eletrobras e confirmou a realização 
do leilão da distribuidora da Eletrobras 
no Piauí - Cepisa, para o dia 26 de ju-
lho. A venda das demais distribuidoras 
(Acre, Amazonas, Rondônia e Rorai-
ma) seria no dia 30 de agosto de 2018.

No dia 21 de agosto, o Sindicato 
dos Urbanitários de Alagoas realizou 
uma assembleia deliberativa com to-
dos os trabalhadores/as ativos/as, 
aposentados/as e herdeiros/as de 
ex-funcionários/as da CASAL, sobre 
o Plano Bresser. A assembleia teve 
como objetivo informar aos presentes 
o andamento do processo, bem como 
deliberar a contratação de escritório 
jurídico de Brasília para que se so-
mem na luta pela garantia dos direitos 
dos trabalhadores/as referente a ação.

O dia 30 de agosto encerrou uma 
paralisação de 72 horas contra o leilão 
de três distribuidoras do Norte, a Ele-
troAcre do Acre, a Ceron de Rondô-
nia e a Boa Vista Energia de Roraima, 
marcado para esse mesmo dia. Os/as 

Dia Nacional de Mobilização, 
contra a MP 844 do Saneamento
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trabalhadores/as da Eletrobras de todo 
o estado estiveram na sede da empre-
sa, em Maceió, em solidariedade aos 
seus companheiros do norte. Durante 
os três dias de protesto os/as trabalha-
dores/as dialogaram com a população 
sobre as graves consequências da pri-
vatização deste setor estratégico.

Os/as trabalhadores/as da CA-
SAL participaram no dia 30 de agosto, 
de um Dia Nacional de Mobilização, 
quando o Brasil disse não à MP 844 do 
Saneamento, chamada de MP da Sede 
e da Conta Alta. Em Alagoas a cate-
goria se concentrou no prédio sede 
da empresa, pela manhã, quando ini-
ciaram os protestos, seguindo para a 
Assembleia Legislativa, onde foi reali-
zada uma audiência pública que tratou 
das graves consequências produzidas 
pela MP.

Nos meses de agosto e setembro o 
Sindicato colocou nas ruas de várias 
cidades do Estado, uma campanha de 
mídia para denunciar as graves conse-
quências para a população com a priva-
tização da CEAL e CASAL. A campanha 
foi realizada com material publicitário 
divulgado através de outdoor, lambe 
lambe, camisas, jornais e mídias sociais 
como facebook e instagram.

Após grande articulação dos/as 
trabalhadores/as do setor de sanea-
mento e entidades da sociedade civil, 
com a obstrução dos partidos de opo-
sição na Câmara dos Deputados, im-
pedindo a leitura e a votação da Me-
dida Provisória - MP 844/18, no dia 
13 de novembro e, como não haveria 
mais sessões deliberativas da Casa an-
tes do dia 19/11, prazo final de valida-
de da MP, a medida foi extinta.

No dia 14 de novembro de 2018, 
o governo Temer, em acordo com o 
novo governo eleito, editou duas Me-
didas Provisórias MP 856 e MP 855, 
visando facilitar a privatização das 
duas últimas empresas distribuidoras 
de energia da Eletrobras. A MP 856, 
estabelecia o fim de março de 2019 
como prazo final para uma tentativa 
de privatização da Amazonas Ener-
gia e da CEAL, pela Eletrobras. Caso 
não fosse vendida até esta data, a MP 
ameaçava liquidar as empresas, com a 
demissão de todos os funcionários e 
ruptura de todos os contratos. 

A articulação dos/as  trabalhadores/
as do setor de saneamento e entidades 
da sociedade civil, com a obstrução 
dos partidos de oposição na Câmara 
dos Deputados, foi impedida a leitura 
e a votação da Medida Provisória 
844/18 (MP 844/18), no dia 13 de 
novembro e, como não havia mais 
sessões deliberativas da Casa antes 
do dia 19/11/2018, prazo final de 
validade da MP, a medida foi extinta.

Como medidas finais na luta con-
tra a privatização da CEAL, nos dias 
19 e 27 de dezembro, os/as traba-
lhadores/as da Eletrobras Alagoas 
paralisaram suas atividades durante 
todo o dia. Pela manhã, eletricitários 
de todo o estado se reuniram no pré-
dio sede da empresa para assembleia 
deliberativa. Já no período da tarde, 
os/as trabalhadores/as estiveram na 
Assembleia Legislativa do Estado de 
Alagoas para dialogar com os deputa-
dos estaduais sobre a PEC que pedia 
o aproveitamento de funcionários que 
fossem demitidos com a privatização 
da empresa.

Em um dos dias mais tristes na his-
tória do Sindicato dos Urbanitários de 
Alagoas, os/as trabalhadores/as da 
CEAL realizaram um ato ecumênico 
no dia 28 de dezembro de 2018, quan-
do a empresa foi privatizada pelo go-
verno Temer. O ato ocorreu na sede da 
empresa e contou com a participação 
de trabalhadores/as de todo o Esta-
do. Estiveram presentes representan-
tes de sindicatos filiados a CUT/AL. 
A CEAL foi entregue para a empresa 
Equatorial Energia por apenas R$ 50 
mil. Na ocasião o Sindicato reafirmou 
seu compromisso de luta para garantir 
energia para todos/as! 

LuTA
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gOLPE

Luta contra o 
desmonte do 
movimento 
sindical

Com o golpe contra a democracia, com a retirada do poder 
da presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff 
e, a eleição em 2019 do presidente Jair Bolsonaro, a situação de 
desmonte da democracia, dos direitos dos/as trabalhadores/
as e, consequentemente, do movimento sindical, passou a ser o 
principal objetivo da luta de todos/as.

Atos públicos 
em defesa dos 
trabalhadores 
demitidos da 
Equatorial
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Em fevereiro de 2019 diversas 
entidades da sociedade civil or-
ganizada relançaram o Fórum 

Permanente em Defesa do Sanea-
mento Público de Alagoas. O evento 
ocorreu no auditório do Sindicato dos 
Bancários, contando também com a 
presença de representantes de parti-
dos políticos e entidades sindicais fi-
liadas à CUT/AL. O Fórum lançou um 
manifesto se comprometendo com o 
saneamento público, onde todos te-
nham acesso, com qualidade, garan-
tindo saúde, moradia, meio ambiente, 
uso e ocupação do solo, participação e 
controle social.

O Fórum foi organizado pelo Sin-
dicato dos Urbanitários, Associação 
dos Engenheiros da CASAL - ASEC, 
Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - ABES/AL, 
AREC, FAMECAL, Clube de Engenha-
ria, Confederação dos Urbanitários 
- CNU e Federação Regional dos Ur-
banitários - FRUNE.

Ainda no mês de fevereiro, foi fun-
dado em Brasília, o Observatório Na-
cional dos Direitos à Água e ao Sanea-
mento – ONDAS. Na oportunidade foi 
aprovado seu estatuto e a eleição da 
coordenação. Foi definida também a 
anuidade e o plano de trabalho para o 
ano de 2019. A estrutura do observa-
tório consta de um conselho de orien-

tação composto por representantes 
das universidades, UFBA, UNB, UFRJ, 
UFABC e Fiocruz, dos movimentos 
sociais, populares, sociais e sindical, 
além de associados especialistas em 
saneamento.

Em maio de 2019 os/as trabalha-
-dores/as da Equatorial Alagoas apro-
varam o primeiro acordo coletivo da 
categoria com a nova empresa. Após 
nove rodadas e 36 horas de exausti-
vas negociações, com todas as difi-
culdades que se tem em um processo 
deste tipo, ainda mais por se tratar 
de uma empresa privada, a categoria 
entendeu que o acordo deveria ser fe-
chado, já que houve pontos de avan-
ço e conquistas em relação a primeira 
proposta apresentada pela empresa. 
O Sindicato realizou uma grande mo-
bilização e a categoria lotou o auditó-
rio da entidade, demonstrando reco-
nhecimento ao esforço para se obter 
o melhor acordo possível, diante da 
grave conjuntura política adversa, que 
tem prejudicado a classe trabalhadora 
em todo o país. 

O governo Bolsonaro, em sua ob-
sessão por vender o patrimônio públi-
co do país, enviou mais uma Medida 
Provisória – MP 868 ao Congresso 
Nacional, com o objetivo de privatizar 
o setor de água e saneamento no Bra-
sil. Na prática a MP sucateia empresas 

estaduais, privatiza e aumenta tarifas 
dos serviços de saneamento. Uma 
grande mobilização foi realizada no 
Congresso Nacional, envolvendo De-
putados Federais e Senadores e, inclu-
sive, houve a assinatura de governa-
dores de 24 Estados, se posicionando 
contra a referida MP, que posterior-
mente foi derrotada.

No dia 17 de junho, na cidade de 
Pão de Açúcar, os/as trabalhadores/
as do SAAE daquele município co-
braram da Prefeitura o reajuste sala-
rial dos/as seus trabalhadores/as, que 
há três anos estavam sem aumento. 
O Sindicato contou com o apoio do 
Sindicato dos Servidores Municipais 
de Pão de Açúcar e do Vereador Die-
go nessa causa em defesa dos direitos 
trabalhistas.

Os/as trabalhadores/as da Equato-
rial Energia decidiram em assembleia 
realizada no mês de junho, rejeitar 
proposta da empresa de abertura de 
um Plano de Desligamento Voluntário 
– PDV, visando terceirizar diversos 
setores, em especial dos eletricistas, 
ocasionando centenas de demissões. 

A intenção da empresa foi de abrir 
a possibilidade de contratação atra-
vés da prestadora de serviços tercei-
rizados, dispensando mão de obra 
própria qualificada e precarizando as 
condições de trabalho, sem a garantia 
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Trabalhadores da equatorial 
rejeitam proposta da terceirização

Fórum Permanente em Defesa do 
Saneamento Público de Alagoas

Fundado em Brasília, 
o Observatório Nacional 
dos Direitos à Água e ao 
Saneamento  ONDAS

luta pela aprovação da 
PEC para aproveitamento 
dos trabalhadores 
demitidos da CEAL
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Aprovado ACT sanama

de recontratação e com rebaixamento 
salarial. Essa opção, no entanto, per-
mitiria que quem quisesse, buscasse 
emprego na terceirizada.

A assembleia permitiu que os traba-
lhadores avaliassem a proposta e, por 
unanimidade, rejeitaram que o sindi-
cato firmasse acordo com a empresa 
de não cumprimento da quarentena de 
18 meses, prevista em Lei, para traba-
lhadores/as próprios/as demitidos/as 

serem contratados pela prestadora de 
serviço contratada pela Equatorial.

No mês de julho, em Brasília, houve 
o lançamento de frentes em defesa do 
setor elétrico estatal, como uma ferra-
menta de luta contra a privatização da 
Eletrobras e suas controladas, garan-
tindo à população segurança energéti-
ca, modicidade tarifária e qualidade na 
prestação do serviço. Na ocasião foram 
lançadas cinco Frentes: Frente Parla-

mentar em Defesa da Eletrobras e do 
Setor Elétrico, Frente Parlamentar em 
Defesa da Eletrosul, Frente Parlamen-
tar em Defesa do Setor Elétrico Bra-
sileiro, Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Eletronorte e a Frente Parla-
mentar em Defesa da CHESF.

Prevendo as demissões em mas-
sa que a Equatorial promove em suas 
empresas, o Sindicato se empenhou 
na luta pela aprovação da PEC que 
trata sobre o aproveitamento dos/as 
empregados/as públicos admitidos 
legal e constitucionalmente mediante 
concurso público no quadro de pesso-
al da Companhia Energética de Alago-
as – CEAL, para órgãos do governo do 
estado. Neste sentido os/as trabalha-
dores/as estiveram visitando vários 
Deputados Estaduais, durante o mês 
de junho, visando fortalecer o apoio 
e angariar outros no sentido de fazer 
avançar a proposta na casa legislativa 
estadual.

No dia 19 de julho, os/as trabalha-
dores/as da Saneamento Alta Maceió 
– SANAMA, aprovaram o seu ACT. A 
SANAMA opera uma Parceria Público 
Privada - PPP na parte alta da cidade 
de Maceió, concedida através da CA-
SAL. Os/as trabalhadores/as garanti-
ram a manutenção das conquistas, re-
ajuste salarial com retroativo e avanço 
no ticket alimentação que obteve 20% 
de reajuste.

Sempre em defesa dos interesses 
da categoria e dos direitos trabalhistas 
e sociais, o Sindicato dos Urbanitários 
de Alagoas realizou nos dias 05 e 30 
de agosto, atos públicos em defesa 
dos/as trabalhadores/as da Equato-
rial Energia, que foram demitidos pela 
empresa. Até esta data, mais de 500 
funcionários foram desligados, dentre 
eles cerca de 200 foram sem justa cau-
sa. Essas demissões deixam centenas 
de famílias desamparadas, prejudica 
o serviço prestado e coloca em risco 
a vida dos/as trabalhadores/as que 
continuam na empresa com a incerte-
za do futuro.

O Sindicato manteve seu repudio 
às demissões em massa, que em nada 
contribuem para a melhoria do servi-
ço em Alagoas, demostrando sempre 
disposição em construir uma alterna-
tiva que não prejudicasse a qualidade 
do serviço, nem desamparasse os/as 
trabalhadores/as da companhia. 

gOLPE

Lançamento de frentes em defesa do setor elétrico estatal
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Em outubro de 2019, o Sindica-
to iniciou uma grande batalha 
contra a privatização da água, 

afetando diretamente a situação da 
CASAL. O Governo do Estado de Ala-
goas está propondo, através de uma lei 
estadual, a entrega ao capital privado 
dos serviços de distribuição de água e 
coleta e tratamento de esgoto de todo 
o Estado, como também todo o setor 
comercial. O projeto está sendo con-
duzido em conjunto com o BDNES 
e prevê a transferência dos serviços 
através de três partes, se iniciando 
pelo Bloco Metropolitano, utilizando-

-se do conceito de Região Metropoli-
tana, abrangendo Maceió e 13 outros 
municípios vizinhos. Pelo projeto, o 
restante dos municípios será vendido 
em uma segunda etapa. 

Os Urbanitários, juntamente com 
diversas entidades ligadas ao setor 
e da sociedade civil organizada se 
mobilizaram contra o projeto, atu-
ando através do Fórum Permanente 
em Defesa do Saneamento Público 
em Alagoas, que congrega entidades 
como a Associação dos Engenhei-
ros da CASAL - ASEC, a Associação 
Recreativa, Esportiva e Cultural da 

PRivATizAÇÃO

Luta contra a 
privatização 
da CASAL

CASAL 
Palmeira dos 
índios contra 
a privatização  
/ 30 outubro 
2019



Revista do Sindicato dos Urbanitários - 2019  |  29

CASAL - AREC, o Clu-
be de Engenharia e a 
Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental – seção 
Alagoas - ABES/AL, a 
Federação das Associa-
ções de Moradores e Entidades Co-
munitária de Alagoas – FAMECAL, 
dentre outras.

Foram realizadas várias ações para 

barrar o projeto, incluindo vi-
sitas a prefeitos, vereadores, 
deputados estaduais e federais 
e senadores, como também 
ações de mídia, como campa-
nha de outdoor, redes sociais, 
rádio e imprensa em geral. 

Também foram feitas várias audiên-
cias públicas em cidades do Estado, 
visando alertar à população sobre a 
gravidade do projeto.

A Lei aprovada, na prática, 
acaba com a CASAL

Os Urbanitários, através do Fórum 
em Defesa do Saneamento, denunciou 
que a lei aprovada na Assembleia Legis-
lativa de Alagoas, assinada pelo Depu-
tado Estadual Davi Maia, entregando a 
água e o saneamento do Estado ao capital 
privado, na prática acaba com a função 
social da CASAL. Pelo projeto, o primei-
ro bloco deverá ser vendido até março 
de 2020 e compreende os municípios de 
Atalaia, Barra de Santo Antonio, Barra 
de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, 

Marechal Deodoro, 
Messias, Murici, Pa-
ripueira, Pilar, Rio 
Largo, Santa Luzia do 
Norte, São Miguel dos 

Atos públicos 
em defesa dos 
trabalhadores 
demitidos da 
Equatorial

comunidade 
do Rio Novo 
contra a 
privatização
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Campos e Satuba.
A CASAL permaneceria apenas 

com a produção da água e a venda des-
ta água em atacado, ou seja, a empresa 
privada irá comprar água da CASAL 
para distribuir para a população, no 
entanto, o próprio projeto diz que a 
obrigatoriedade de compra de volu-
me mínimo de água é até o 3º ano de 
vigência do Contrato de Concessão, 
ou seja, depois do terceiro ano a con-

cessionária não precisa mais comprar 
água da CASAL.

Outra questão é o fato de que qua-
tro dos quatorze municípios da região 
metropolitana, previstos para serem 
vendidos primeiro, são Serviços Autô-
nomos de Água e Esgoto - SAAEs, que 
é um serviço que pertence ao municí-
pio, onde a CASAL não tem ingerência, 
além do que as concessões pertencem 
aos municípios. Neste caso, todos os 

municípios que possuem SAAEs tam-
bém seriam obrigados a entregar o ser-
viço à empresa privada.

As entidades denunciaram que a 
lei torna impossível a CASAL manter 
o restante do Estado, pois Maceió, que 
é a maior fonte de receita da empresa, 
será entregue ao capital privado. No 
modelo existente, com o subsídio cru-
zado, os municípios que dão lucro, sub-
sidiam os mais pobres. Com essa lei isso 

Reunião do Fórum Permanente 
em defesa do Saneamento Público 
em Alagoas

CASAL Arapiraca 

Câmara de Vereadores de São Miguel dos Campos 
contra privatização da CASAL

Casal Delmiro Casal Delmiro 

Visita ao Presidente da ARSAL 
Ronaldo Medeiros
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não seria mais possível, fazendo com 
o que as pequenas cidades do sertão, 
por exemplo, fiquem sem recursos para 
levar água aos mais pobres.

Alagoas está indo na contramão do 
mundo. Enquanto 180 cidades, de 2000 a 
2014, de dezenas de países como Estados 
Unidos, Alemanha, França, Portugal, Bél-
gica, Itália, dentre outros, reestatizaram 
seus serviços de distribuição de água, 
Alagoas segue o caminho inverso, que 

leva apenas ao sofrimento do povo pobre 
e prejuízos para o Estado. 

Em todos os lugares onde a água foi 
privatizada, houve descumprimento de 
contratos, desempenho medíocre das 
empresas privadas, sub-investimento, 
disputas sobre custos operacionais e 
aumento de preços, aumento brutal de 
tarifas, dificuldade em monitorizar os 
operadores privados, falta de transparên-
cia financeira, despedimento de mão-de-

-obra e deficiente qualidade de serviço.
Nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de 

dezembro de 2019, o Sindicato realizou 
seu 11º Congresso Estadual, com o tema: 
A Classe Trabalhadora e o Desmonte dos 
Direitos Sociais. Neste evento, a entida-
de, juntamente com a categoria, após 
ampla discussão, elaborou vasto plano 
de lutas para os próximos anos, visando 
dar continuidade ao enfrentamento dos 
novos desafios que estão por vir. 

PRivATizAÇÃO

Sessão da câmara de vereadores de Maceió 
contra a privatização da CASAL

Reunião do Fórum em Defesa do 
Saneamento Público em Alagoas

Mobilização CASAL Jaraguá

Visita ao Presidente da Câmara 
Municipal de Marechal Deodoro

Reunião do Fórum em Defesa do 
Saneamento Público em Alagoas

Mobilização CASAL GEMAN

Reunião com o presidente do SAAE Marecchal
sobre a privatização do setor

Visita ao Deputado 
Inácio Loiola
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