
JÁ COLOCADA EM VOTAÇÃO, PROPOSTA DA 
CASAL FOI REJEITADA EM ASSEMBLEIA

ON-LINE

A última proposta da CASAL para o 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT deste 
ano foi discutida e rejeitada pela catego-
ria em assembleia  virtual realizada no 
dia 17 de setembro, quando, com 84 
votos a favor, 4 contrários e uma absten-
ção, os/as trabalhadores/as resolveram 
rejeitar a proposta enviada, suspender a 
paralisação que estava marcada e 
apostar na continuidade das negocia-
ções, garantindo a manutenção do canal 
de diálogo com a empresa.

Diante da rejeição da proposta 
pelos/as trabalhadores/as, a CASAL 
marcou nova rodada de negociação para 
a próxima quarta-feira, dia 13 de outu-
bro, quando a categoria espera uma 
proposta que garanta um ACT digno.

Como todos/as sabem, as negocia-
ções do ACT deste ano se arrastam desde 
março, quando a categoria aprovou e 
enviou a pauta para a CASAL.

Durante todo o processo de negocia-
ção, a diretoria do sindicato tem feito a 
defesa de pontos fundamentais para a 

categoria, esperando que a empresa 
garanta um acordo sem perdas.

O Sindicato espera que nesta nova 
rodada de negociação dia 13/10, os 
pontos considerados fundamentais 
pela categoria para que o acordo possa 
ser concluído, como a manutenção de 
todo ACT, sem nenhuma redução de 
conquistas, mantendo a redação do 
atual acordo na íntegra, avanço nas 
cláusulas do plano de saúde, produtivi-
dade e auxílio alimentação e educação, 
sejam garantidas.

Além disso, a categoria está unida e 
comprometida em manter seu Sindicato 
cada vez mais forte e atuante, não 
aceitando qualquer enfraquecimento 
de sua representação sindical.

A luta continua!

Um ano depois, a privatização da água em
Alagoas ainda é motivo de questionamentos

No dia 30 de setembro último fez 
um ano da privatização da água da 
Região Metropolitana de Maceió, 
envolvendo 13 municípios que formam o 
Bloco A. O leilão da água dos alagoanos 
só foi possível devido a aprovação do 
Marco Legal do Saneamento pelo 
governo Bolsonaro.

Agora, um ano depois, o governo 
insiste na privatização, anunciando para 
o dia 13 de dezembro de 2021 a venda 
de todo o restante da água do Estado, 
com a privatização dos blocos B (Agreste 
e Sertão) e bloco C (Litoral e Zona da 
Mata).

Neste primeiro ano a população 
atingida pela venda do Bloco A já 
percebeu as graves consequencias da 
privatização, com aumento da tarifa e a 
piora na qualidade dos serviços.

Várias ações contra a venda da água 
dos alagoanos também tramitam na 
justiça, questionando inclusive a destina-
ção dos recursos arrecadados, que 
prejudica os municípios, favorecendo 
apenas o Estado, atingindo as populações 
mais pobres.

O Sindicato inclusive, fez várias 
intervenções, sempre em favor da 
população, visando minimizar as graves 
consequencias da privatização, conse-
guindo garantir a mudança do edital do 
leilão para os blocos B e C, garantindo 
agora que 80% do valor seja repartido 
para as prefeituras e 20% serão pagos 
proporcionalmente aos municípios pelo 
número de habitantes.

A defesa da água pública e de 
qualidade para todos, será sempre o ideal 
defendido pelo Sindicato.
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O Sindicato está acompanhando 
de perto toda essa movimentação, na 
expectativa de que a empresa corrija 
os erros e pague tudo na data previs-
ta.

Trabalhadores/as do
SAAE da Barra de Santo
Antonio aderem a PDV

Os Urbanitários participaram no 
dia 06 de outubro, de sessão na 
Câmara Municipal da Barra de Santo 
Antonio, quando ocorreu a  finaliza-
ção do processo envolvendo os/as 
trabalhadores/as do SAAE daquela 
cidade.

A plenária contou como a 
participação de todos os vereadores 
e da prefeita Lívia Carla, que apre-
sentaram a proposta de um PDV 
(Programa de Demissão Voluntária), 
no valor de 36 salários líquidos, que 
foi aceito pela categoria por unanimi-
dade.

O SAAE da Barra de Santo 
Antonio, assim como os demais 
SAAE’s do Estado, serão extintos 
devido ao processo de privatização 
proposto pelo Governo do Estado.

Mesmo com um serviço de boa 
qualidade e tarifas baixas, o Governo 
de Alagoas insistiu em privatizar os 
SAAE’s, o que fatalmente trará 
aumento de tarifas e a piora da 
qualidade dos serviços.

O Estado publicou o edital do 
leilão de concessão dos serviços de 
água e esgoto para 61 cidades do 
interior, envolvendo os blocos: B 
(Agreste e Sertão) e C (Litoral e Zona 
da Mata). 

O leilão está programado para 
13 de dezembro.
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