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



Assim que a empresa devolver essas  questões e a partir das considerações do Sindicato, será o momento de apreciar as
condições da contraproposta em um momento de assembleia deliberativa.

Assim que houver mais novidades, informaremos o conjunto da categoria pelas nossas redes sociais e pelo site.
Seguimos na luta por melhores condições para todos e para todas!

Na última terça-feira(16). A Algás
apresentou uma contraproposta para o
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que,
em um primeiro momento, demonstra
alguns avanços, mas que ainda necessita
de uma análise mais técnica a partir do
conjunto da direção do Sindicato dos
Urbanitários de Alagoas.

Aproveitando esse período de análise, o
Sindicato também aguardará alguns
pontos em que a entidade solicitou mais
avanços, além de outros que ainda
faltam respostas mais substanciais. 
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SINDICATO E ALGÁS

FIZERAM MAIS 
UMA RODADA DE

NEGOCIAÇÃO DO ACT

Na manhã da terça-feira (16), a Diretoria do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas esteve com os trabalhadores e com
as trabalhadoras da BRK Ambiental, no Pratagy. A visita teve como foco fortalecer o diálogo entre sindicato e
categoria. As dúvidas são comuns nesse momento inicial, bem como a posição da entidade de fortalecer a categoria
para o próximo Acordo Coletivo de Trabalho, buscando a sindicalização e a conscientização.

Vale lembrar que o primeiro ACT com a categoria e a empresa foi fechado com muita participação da categoria, sem
problemas ou obstáculos, o que leva a entidade sindical a compreender que o ambiente é democrático e bastante
propício para o desenvolvimento das atividades e o avanço das pautas dos trabalhadores e das trabalhadoras.

DIRETORIA FAZ VISITA AOS
TRABALHADORES E ÀS

TRABALHADORAS DA BRK, 
NO PRATAGY



Diante de um difícil cenário nacional, onde a perda de
direitos e o aumento do curto de vida para a Classe
trabalhadora tem sido como um foco para os
governantes e, por consequência, para as empresas
privadas, a Equatorial segue a lógica nacional de alta
rotatividade no quadro de funcionários e de
funcionárias.

Para que essa política interna seja combatida, os
Sindicatos dos Urbanitários de Alagoas, Maranhão, Pará
e Piauí seguem com a campanha de combate às
demissões, a 'QUEM TRABALHA NA EQUATORIAL
NÃO QUER ESTAR POR UM FIO', que visa sensibilizar a
empresa através da conscientização de que os
trabalhadores e as trabalhadoras não se sentem
confortáveis com as demissões, o que impacta na
produtividade  e também na saúde mental.
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DEMISSÃO NÃO! QUEM

TRABALHA NA EQUATORIAL NÃO
QUER ESTAR POR UM FIO!

Esta reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras tem por objetivo dar uma dinâmica de
compensação igualitária pelos esforços coletivos na busca pelos resultados da empresa. Continuamos na
luta para que o Conselho de Administração e da Direção da Algás aprovem a implementação da PPR linear.
Seguimos avançando na pauta da PPR justa!

Na manhã de quinta-feira (18), o Sindicato dos
Urbanitários de Alagoas esteve presente na reunião
da Comissão de Pagamento do Programa de
Participação dos Resultados (PPR) da Algás. O
momento foi de reforçar o apelo da categoria de que
o pagamento da PPR seja feito seguindo a
linearidade e siga a proporcionalidade salarial.

PPR LINEAR!



Vários trabalhadores e várias
trabalhadoras vêm buscando do Sindicato
as informações sobre o pagamento
retroativo da Equatorial (2020/2021). A
ausência de contracheques torna a
situação ainda mais delicada, visto que as
contestações acontecem a partir das
análises individuais.

É muito importante o fechamento formal
do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
2021, , ainda não assinado pela empresa.

PAGAMENTO DOS
RETROATIVOS
EQUATORIAL
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Essa questão dos ajustes finais no texto possui grande valor simbólico e jurídico para trabalhadores, trabalhadoras e
sindicato. Em face das questões acima citadas, o Sindicato dos Urbanitários de Alagoas enviou um ofício para a
Equatorial, no sentido de solucionar os fatos aqui expostos.

Veja o conteúdo  do  ofício na íntegra:
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SIGA AS OS URBANITÁRIOS DE
ALAGOAS NAS REDES  E FIQUE  POR

DENTRO DE TUDO!

@Urbanitarios_AL

@urbanitariosdealagoas
www.facebook.com/urbanitariosAL


