ON-LINE

VITÓRIA: TRABALHADORES/AS DA CASAL
APROVAM ACT SEM QUALQUER PERDA
O Sindicato realizou uma grande
assembleia vir tual com os/as
trabalhadores/as da CASAL no dia
15 de outubro, quando foi aprovado,
por ampla maioria, o Acordo Coletivo
de Trabalho – ACT 2021/2022.
A assembleia contou com aproximadamente 180 trabalhadores/as,
que após a apresentação da proposta da empresa pelo Sindicato,
discutiu os pontos principais e
considerou uma vitória importante,
devido as tentativas da empresa em
retirar direitos já conquistados.
Pelo acordo aprovado, ﬁcam
mantidas todas as conquistas atuais
e, ainda, reajuste de 6,76%, a partir
de 1º de maio de 2021 nos salários e
demais cláusulas econômicas. No
ticket alimentação o reajuste foi de
7,31% totalizando um arredonda-

mento de R$3,00 em cada ticket.
Durante a assembleia, a direção do Sindicato destacou a coragem da categoria e o caráter necessário para fazer essa campanha
salarial. Lembrou que a luta deve
ser sempre coletiva e nunca baseada apenas em interesses individuais.
A presidenta Dafne Orion

agradeceu o apoio de todos/as
os/as ﬁliados/as, ressaltando
“acima de tudo o compromisso de
vocês com essa luta. Vocês têm
muito o que se orgulhar. Andem de
cabeça erguida como aquelas e
aquelas que não se omitem, que
não fogem da luta a troco de nada.
Grande abraço e vamos em frente
sempre!”, encerrou a presidenta.

ACT EQUATORIAL

ACT EQUATORIAL: Assembleia deliberativa avaliará contraproposta da empresa
O Sindicato convoca os/as
trabalhadores/as da
EQUATORIAL, para uma importante assembleia deliberativa online,
visando avaliar a última contraproposta da empresa.
A assembleia ocorrerá de
forma virtual na próxima segundafeira, dia 18 de outubro, das
08:00h às 09:00h da manhã.
O link para par ticipar da
assembleia estará no site do
Sindicato nesta matéria e nos
grupos de WhatsApp.
As negociações do ACT e da
PLR se arrastam desde o dia 21 de

julho, quando foram iniciadas.
Em reunião com a Equatorial no
dia 24 de setembro, a empresa
apresentou uma proposta para o
pagamento da Participação nos
Lucros e Resultados – PLR 2022.
Nesta assembleia o Sindicato
irá apresentar para a categoria
todo o processo de negociação do
ACT e da PRL, mostrando os avanços conquistados ao longo do
processo.
A participação de todos/as é
fundamental neste momento da
avaliação ﬁnal da contraproposta
da empresa.
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Assembleia aprova pauta da
ALGÁS para o ACT 2021/2022

UM espera
INFORMATIVO
A SERVIÇO
DAS
LUTAS oferecendo
DOS TRABALHADORES
ALAGOAS
A categoria
que a empresa dê início
imediato ao processo
de negociação,
uma contraproposta que atendaDE
aos anseios
de todos/as.
UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

EXPEDIENTE

Em assembleia, trabalhadores/as da Parceria Engenharia aprovam
paralisação caso não haja pagamento de horas extras

