
ASSEMBLEIA DA CASAL DELIBERA POR REJEITAR 
PROPOSTA E APOSTAR NO AVANÇO DAS NEGOCIAÇÕES

ON-LINE

Maurício Quintella reafirma compromisso com trabalhadores/as
afetados pela privatização de parte dos serviços de saneamento

O Sindicato dos Urbanitários de 
Alagoas esteve reunido no dia 31 de 
a g o s t o  c o m  o  S e c r e t á r i o  d e 
Infraestrutura Maurício Quintella, 
quando trataram dos desdobramen-
tos para os/as trabalhadores/as, em 
especial dos SAAE’s, que serão 
extintos com a privatização.

Em relação aos SAAE’s  o secretá-
rio afirmou que está trabalhando para 
evitar qualquer prejuízo para os/as 
trabalhadores/as.

Neste sentido, afirmou que já 
tratou sobre o assunto com a prefeita  
da Barra de Santo Antonio Lívia Carla, 
que garantiu o aproveitamento de 
todos/as os/as trabalhadores/as dos 
SAAE’s daquele município.

A prefeitura pretende oferecer um 
Programa de Desligamento Voluntário 
– PDV para quem desejar aderir e, os 
demais, serão absorvidos pela estrutu-
ra municipal.

NÃO HAVERÁ DEMISSÕES
O Sindicato alertou ao secretário 

que a categoria está ansiosa e muito 
preocupada devido ao processo de 
privatização da Companhia, temendo 
demissões, sendo fundamental neste 
momento, que se garanta um Acordo 
Coletivo de Trabalho – ACT com a 
manutenção das conquistas atuais, 
reposição da inflação com ganho real, 
especialmente no auxílio alimentação, 
que está defasado e é considerado 
como ponto fundamental para fecha-

PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA

mento do ACT.
Em relação a privatização da 

água nos Blocos B (Agreste e Sertão) 
e C (Litoral e Zona da Mata), que 
abrangem 89 municípios, o secretá-
rio Maurício Quintella afirmou que 
não haverá demissões para os/as 
trabalhadores/as da CASAL.

Em relação ao Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT, Quintella afirmou que 
irá discutir com a direção da CASAL 
uma proposta que possa atender aos 
anseios da categoria.
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