
ACT CASAL: PARALISAÇÃO É SUSPENSA E 
NEGOCIAÇÕES SERÃO RETOMADAS

ON-LINE

Os/as trabalhadores/as da CASAL 
aprovaram  a suspensão da paralisação 
da categoria, marcada para os dias 20 e 
21 de setembro, após a empresa enviar 
nova contraproposta ao Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT, indicando a retomada das 
negociações.

A assembleia foi realizada no dia 17 
de setembro, de forma virtual quando, por 
ampla maioria, os/as trabalhadores/as 
resolveram apostar nas negociações, 
suspendendo o movimento de paralisa-
ção, garantindo a manutenção do canal de 
diálogo com a empresa, visando se chegar 
a uma proposta que garanta um ACT digno.

A paralisação foi marcada após a 
categoria verificar que a CASAL se negava 
a manter o processo de negociação, após 
seis meses da entrega da pauta.

A empresa estava propondo uma 
pauta que retirava direitos e não recompõe 
o mínimo das perdas econômicas dos 
últimos anos.

Após três rodadas de negociação, em 
um momento onde a empresa negocia a 
venda dos Blocos B e C, a categoria está 

muito preocupada e angustiada com seu 
futuro, precisando urgente de uma 
proposta que garanta a manutenção de 
todo ACT, sem redução de conquistas, 
avanço nas cláusulas do plano de saúde, 
produtividade e auxílio alimentação e 
educação dos filhos.

A empresa está com dinheiro em 
caixa, tendo anunciado superávit em 
suas contas e obteve autorização da 
ARSAL para realizar aumento de tarifa, a 
venda do bloco A região metropolitana 

Parceria Engenharia: Sindicato realiza primeira assembleia para aprovação da pauta do ACT
O Sindicato  convoca os/as 

t r a b a l h a d o r e s / a s  d a  Pa rc e r i a 
Engenharia, para assembleia de 
aprovação da pauta para o ACT 
2021/2022.

Esta será a primeira assembleia 
para tratar do Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT da categoria.

Na assembleia anterior, realizada 
no dia 06 de setembro, os/as trabalha-
dores/as da Parceria Engenharia 
aprovaram seu ingresso como base 
dos Urbanitários de Alagoas.

A assembleia será realizada de 
forma virtual na próxima terça-feira, 21 
de setembro, a partir das 18:30h.

O link para participar está disponí-
vel no site urbanitarios-al.com.br, na 

matéria sobre a assembleia em ques-
tão.

O Sindicato espera a participação 
dos/as trabalhadores/as nesta impor-

NOVA BASE

tante assembleia, visando a união de 
todos/as em busca de um acordo 
coletivo que atenda aos anseios da 
categoria.

para BRK resultou na expressa quantia de 
R$ 2 bilhões.

Não existe nenhum motivo para a 
CASAL não garantir ganho real em outras 
cláusulas, repondo perdas de anos 
anteriores.

Os/as trabalhadores/as estão 
mobilizados, prontos para a luta e, 
apostando que através do processo de 
diálogo se possa chegar a uma proposta 
que garanta os anseios de todos/as.

A luta continua!
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