
MESMO COM GRANDES LUCROS, PROPOSTA DA EQUATORIAL NÃO
REPÕE INFLAÇÃO NO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E RETIRA CONQUISTA

ON-LINE

Mais uma vez a Equatorial mostra 
que seu compromisso é apenas e tão 
somente com o lucro, não tendo qualquer 
compromisso com seus/as trabalhado-
res/as e nem com a sociedade.

Mesmo a empresa tendo lucros 
exorbitantes, se mostra insensível em 
relação às negociações do Acordo 
Coletivo de Trabalho - ACT, oferencendo 
apenas a reposição da inflação, e mesmo 
assim não em todos os itens econômi-
cos.

Em relação a PLR a Equatorial 
também não quer avançar, oferecendo 
um reajuste insignificante de 0,25 de 
uma folha, o que não atende às expecta-
tivas da categoria, que esperam um 
índice maior.

A empresa diz que vai melhorar o 
método de pagamento da PLR mas, até o 
momento. não apresentou nada.

É urgente que a empresa se manifes-
te em relação a essa proposta para que a 
categoria possa deliberar.

PROPOSTA DA EQUATORIAL NÃO 
REAJUSTA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - 
A proposta que a Equatorial está 
dizendo que é boa, na verdade retira 
direitos, reduzindo a representatividade 
sindical e oferece zero de reajuste para 
o auxílio alimentação.

Uma empresa que teve os lucros 
exorbitantes que ela teve, não tem 
justificativa para negar reposição da 
inflação no auxílio alimentação. É 
inaceitável.

Trabalhadores/as da CASAL aprovam indicativo de paralisação devido a falta de avanço no ACT
Os/as trabalhadores/as da CASAL, 

em assembleia virtual realizada no dia 
08 de setembro, aprovaram indicativo 
de paralisação de 48hs a partir do dia 
20 de setembro, devido a falta de 
compromisso da empresa na negocia-
ção do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 
deste ano.

A categoria aprovou ainda a solicita-
ção de nova rodada de negociação com 
a empresa, visando avançar na manu-
tenção de todo ACT, sem redução de 
conquistas, e avançar nas cláusulas do 
plano de saúde, produtividade e auxílio 
alimentação e educação dos filhos.

Os/as trabalhadores/as estão 
ansiosos/as e preocupados com o 
processo de privatização da empresa, 
que agora avança para os Blocos B e C, 
atingindo o litoral e sertão do estado.

Neste sentido, estão bastante 
mobilizados/as e prontos/as para 
garantir um acordo satisfatório.

Já se passaram cinco meses desde 
que se iniciou o processo de negociação 
do ACT deste ano, com a aprovação e 
envio da pauta do ACT para a empresa e 
até agora a diretoria da CASAL se nega a 
avançar no acordo.

Apesar de toda a falta de compromis-

PARALISAÇÃO CASAL

so da direção da CASAL com o processo 
de negociação do ACT, a categoria 
continua apostando no diálogo, sem 
radicalização, acreditando que a 
empresa irá apresentar uma contrapro-
posta digna, para que o ACT possa ser 
finalmente encerrado.

A união de todos/as é fundamental 
neste momento.

A luta continua!

L U C RO S  DA  E Q UAT O R I A L  -  Uma 
pesquisa da plataforma Economatica 
mostra que o lucro acumulado das 
empresas de capital aberto em 2020 
sofreram uma queda de 36,8% com 
relação ao mesmo período de 2019.

Enquanto isso, a Equatorial Energia 
terminou o ano de 2020 com lucro 
líquido ajustado de R$ 2,2 bilhões, 
aumento de 52,1% na comparação com 
2019.

Ou seja, em um momento onde a 
inflação avança, o desemprego impera e 
os salários perdem poder de compra, a 
Equatorial lucra bilhões.

O Sindicato vai manter sua luta em 
torno de uma proposta digna para a 
categoria, que garanta um ACT com a 
manutenção de todas as conquistas 
atuais, reposição da inflação com ganho 
real, especialmente no auxílio alimenta-
ção, bem como com avanço no valor da 
PLR. 

A luta continua!
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UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS
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TRABALHADORES/AS DA PARCERIA ENGENHARIA
APROVAM ADESÃO AOS URBANITÁRIOS

Urbanitários participam do 27º Grito dos Excluídos

UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOASTrabalhadores/as de terceirizada da Equatorial aderem aos Urbanitários com seu legítimo representante.
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