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UM INFORMATIVO A SERVIÇO DA LUTA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DE ALAGOAS

EM ASSEMBLEIAS, TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA BRK APROVAM
ACT 2021/2022 COM AVANÇOS E MANUTENÇÃO DE CONQUISTAS
Na manhã desta quinta-feira(11), o Sindicato dos
Urbanitários de Alagoas realizou duas assembleias
deliberativas sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
2021/2022 para garantir maior participação dos
funcionários e das funcionárias da BRK Ambiental. A
primeira assembleia aconteceu na sede da empresa, no
Shopping Cidade, logo, o segundo momento de decisão
coletiva ocorreu no prédio do emissário submarino.
Com os as ajustes necessários feitos em mesa de
negociação, já que o sindicato não abre mão de garantir
avanços para a Classe Trabalhadora, o texto foi levado
para a análise da categoria, que logo o aprovou. Vale
ressaltar que o processo de negociação do ACT 2021/2022 .
Com a adesão da representação sindical, além de mais
segurança para a categoria, vem todo o conjunto de
garantias que se conquistam de fato somente através do
ACT, e entre os principais pontos do texto, estão:

Ajuste de 10% no auxílio–alimentação;
Garantia de pegamento de insalubridade e
periculosidade;
A cláusula de combate ao assédio;
Pagamento dos salários até o último dia útil de
cada mês;
Garantia do plano de saúde com a inclusão de
todos e de todas que trabalham na BRK
Ambiental junto de seus dependentes legais
Garantia do vale-transporte;
Participação nos lucros e resultados (PLR), a
empresa irá apresentar a metodologia dentro do
prazo de até 90 dias de assinado o ACT;

E reajuste salarial, sendo 4% retroativo
aplicado na Folha de Pagamento de setembro de
2021 e retroativo a maio de 2021, e 3% aplicado
na Folha de Pagamento de janeiro de 2022.
Um destaque importante a ser feito é sobre a
negociação do auxílio-creche, que, segundo a BRK,
será discutido de forma mais qualificada em maio de
2022.
O Sindicato dos Urbanitários de Alagoas segue
confiante na máxima de que apenas a união da
categoria pode garantir resistência em momentos
desafiadores e avanços em tempos de benesses. Viva
a luta da Classe Trabalhadora!
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PPR DA ALGÁS: 3ª REUNIÃO DA
COMISSÃO É MARCADA POR
SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA
POLÍTICA DE PAGAMENTO
Durante a tarde desta sexta-feira(12), o Sindicato dos
Urbanitários de Alagoas participou da reunião da
Comissão de Pagamento do Programa de Participação
dos Resultados (PPR) da Algás. Nessa terceira rodada de
negociação, conseguimos sair com o encaminhamento
de solicitação para o Conselho de Administração de que
seja revisada a política de pagamento da PPR.
O nosso intuito é de que seja alterada a forma de
pagamento para que, em vez da continuidade de
pagamento proporcional ao salário, seja aplicada a
linearidade na remuneração da PPR, conforme consta
em abaixo-assinado dos trabalhadores e das
trabalhadoras da empresa.
Seguimos na luta por uma PPR mais justa, agora na
instância do Conselho de Administração da Algás.

URBANITÁRIOS DE ALAGOAS FAZEM CAMPANHA EM DEFESA DA SAÚDE
MENTAL DOS TRBAALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA EQUATORIAL
Dada o número de reclamações e de renúncias da
categoria, o Sindicato dos Urbanitários de Alagoas
iniciou, junto dem todas as entidades que compõem
a Intersindical dos Trabalhadores da Equatorial,
uma campanha para que a Equatorial faça um
reajuste na relação com os seus trabalhadores e com
as suas trabalhadoras.
Convocações fora da escala de trabalho, pressão da
chefia, eventos traumáticos, jornada exaustiva e
metas abusivas têm sido grandes gatilhos para o
adoecimento mental nos locais de trabalho.
Mais ações, além da campanha nas redes sociais,
estão sendo pensadas para que essa situação tóxica
seja revertida de uma vez por todas.

