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



Entre os temas pautados pelo momento, os impactos das
privatizações no saneamento e na energia elétrica foram
especialmente comentados por gerarem consequências
negativas de maneira rápida. A população de Alagoas já
percebeu que a conta de energia sobe de maneira
descontrolada, após a privatização. Logo, assim como
anunciava o Sindicato na luta contra a privatização do
saneamento na região metropolitana, a qualidade do
serviço iria despencar junto com uma elevação da tarifa,
fatos esses que são observados na crise de falta de água na
parte alta de Maceió e do aumento de pouco mais de 8%
como efeitos da entrada da BRK.

Na manhã da sexta-feira(26), o Deputado Federal Paulão
(PT) esteve com Diretoria do Sindicato dos Urbanitários de
Alagoas para analisar a conjuntura brasileira e alagoana,
que impõem desafios históricos para as entidades que
cumprem a função de garantir direitos e conseguir
avanços para a Classe Trabalhadora.
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DIRETORIA DOS URBANITÁRIOS DIALOGA COM O DEPUTADO

FEDERAL PAULÃO SOBRE O IMPACTOS DAS PRIVATIZAÇÕES NOS
SETORES DE SANEAMENTO E DE ENERGIA ELÉTRICA

A redução do tamanho do Estado bem como a
desincompatibilização de suas funções são marcas do
tempo ultraliberal que vivemos. No entanto, a Classe
Trabalhadora, ao menos a sua parcela consciente, deve
disputar a narrativa e garantir sua presença com
qualidade no debate social.

O momento com o Deputado Federal Paulão foi
extremamente proveitoso, pois toda a sua bagagem
enquanto representante da Classe no parlamento nos
ajuda a construir cenários alternativos aos tempos difíceis.
Agradecemos imensamente pela presença e
disponibilidade do companheiro Paulão e reafirmamos o
nosso compromisso de lutar ombro a ombro com ele.



Na noite da última quinta-feira(25), foi realizada a
assembleia com os trabalhadores e com as trabalhadoras
da Algás para avaliar a contraproposta da empresa para
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) – 2021/2023 e o
pagamento do Programa de Participação dos Resultados
(PPR).
Na ocasião, a categoria refirmou o desejo de que o PPR
deve ser pago com linearidade, se descolando, então, da
proporção salarial. A linearidade garante mais justiça na
distribuição dos resultados que todos e todas se
esforçaram, o que estabelece, portanto, a valorização
pelo esforço coletivo. Os trabalhadores e as
trabalhadoras ainda deixaram claro que o Sindicato deve
atuar dentro da Comissão do PPR com a postura de
aceitar, no mínimo, a metodologia pagamento de 50%
linear e 50% proporcional para o PPR 2022.
ACT 2021/2023 – O Sindicato apresentou a
contraproposta da ALGÁS, comentando e analisando
cláusula por cláusula. A categoria reafirmou que não é
possível aceitar qualquer eliminação de cláusula do ACT
e que irá lutar pela manutenção do mesmo na íntegra, ao
mesmo tempo que aprovara a continuidade das
negociações com a empresa. Assim, o Sindicato voltará
par a mesa de negociação com os anseios e com os
objetivos que todos e todas definiram em assembleia.

A reunião da Intersindical, ocorrida na quarta-
feira(24), foi de extrema relevância para a
resistência da Classe Trabalhadora e teve a pesença
dos sindicatos dos Urbanitários de Alagoas, do
Amapá, do Maranhão, do Pará e do Piauí. A série de
novas aquisições da Equatorial criam a urgência do
debate sobre a estruturação, ampliação e
organização da Intersindical.

INTERSINDICAL FAZ REUNIÃO E SINDICATOS REAFIRMAM O
COMPROMISSO DA UNIDADE PARA SUPERAR OS DESAFIOS
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ASSEMBLEIA DA ALGÁS:

CATEGORIA QUER PPR JUSTO E
MANUTENÇÃO DE CLÁUSULAS

NO ACT 2021/2023



O STF carrega agora a responsabilidade sobre o julgamento das ADIs,
podendo decidir pela continuidade dos contratos já feitos ou na
necessidade de reverter contratos de concessão firmados em
observação da Lei 144.026/2020 – que cria a desestruturação do sistema
de solidariedade entre os entes federativos, garantindo que o setor
privado explore e se beneficie enquanto o poder público seja
comprometido.
Seguimos firmes na luta!

Além do amadurecimento do processo sobre a organização da intersindical e a entrada de mais sindicatos, temas
como PLR, ACTs e demissões foram pautados. As campanhas da Intersindical continuam firmes, bem como o
propósito de unidade para alcançar melhores condições para os trabalhadores e para as trabalhadoras da Equatorial.

O Sindicato dos Urbanitários de Alagoas
está em acordo com as demais entidades
de classe e partidos políticos que se
mobilizaram nacionalmente para que o
Supremo Tribunal Federal (STF) julgue e
aprove a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) – 6536 e 6492,
que visa o Marco Legal do Saneamento
(Lei 14.026/20). O julgamento tem previsão
de acontecer nesta quarta-feira(24) sob
relatoria do ministro Luiz Fux.

SINDICATO DO URBANITÁRIOS
DE ALAGOAS APOIA

MOBILIZAÇÃO NACIONAL PARA
QUE STF JULGUE E APROVE ADIS
CONTRA A LEI QUE ALTEROU O

MARCO LEGAL DO
SANEAMENTO
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Os partidos PT, PSOL, PCdoB e PSB,
ajuizaram a ADI 6536 no STF, em agosto de
2020, e um dos destaque nessa ação é
justamente a lei que alterou o marco legal
do saneamento ser uma ameaça para a
administração pública, que passa a ser
restringida na oferta e acesso universal aos
bens essenciais.

Em julho de 2021, foi sancionada a lei
14.026/2020, que facilita a privatização dos
serviços de distribuição, coleta e
tratamento de esgoto com a justificativa
de atrair investimentos. As ADIS contém
argumentos que focam na prestação do
serviço do saneamento como superior à
necessidade de lucratividade de empresas
privadas, que muitas vezes não cumprem
com o interesse público dada a sua
natureza. Outro ponto das ADIs é de que a
lei sancionada gera uma “privatização
forçada”, além de que há uma clara 

“O modelo de saneamento apresentado nessa lei é inconstitucional
porque cria condições de seletividade a partir da perspectiva das
empresas privadas que irão concorrer aos serviços de saneamento
apenas nos municípios mais rentáveis, enquanto as localidades
deficitárias – que contém, na maioria dos casos, uma população mais
pobre -ficam a cargo do poder público, gerando assim um possível
desequilíbrio nas contas de qualquer gestão desses municípios ou
mesmo do estado”, afirma Dafne Orion, Presidenta do Sindicato dos
Urbanitários de Alagoas
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SIGA O SEU SINDICATO NAS REDES  E
FIQUE  POR DENTRO DE TUDO!

@Urbanitarios_AL

@urbanitariosdealagoas
www.facebook.com/urbanitariosAL

Conforme observado pela categoria e pela
diretoria do Sindicato dos Urbanitários de
Alagoas, embora o salário tenha recebido
reajuste positivo, as faixas de desconto do
ticket alimentação não foram atualizadas,
o que poderia gerar um desequilíbrio nas
contas dos trabalhadores e das
trabalhadoras.

VITÓRIA: SINDICATO CONSEGUE REAJUSTE NO DESCONTO
NA TABELA DO TICKET ALIMENTAÇÃO DA EQUATORIAL

Com esse avanço, os trabalhadores e as trabalhadoras que antes não tinham desconto no ticket e passaram a ter,
voltaram à faixa de isenção. Garantindo, portanto, a continuidade proporcional do desconto no ticket alimentação.
Os Urbanitários de Alagoas comemoram mais uma vitória em dias difíceis!

Explicando melhor, a tabela anterior
garantia três faixas salariais, que era
compatíveis com o não pagamento taxa
pelo valor do ticket ou então por uma taxa
de R$ 45,00 e outra de R$ 100,00 – em
compatibilidade com os salários antes
desse reajuste.

como era a tabela de desconto:

como é a nova tabela


