
URBANITÁRIOS PARTICIPAM DE GRANDE ATO NO DIA DA MULHER

ON-LINE

Os Urbanitários de Alagoas participa-
ram de grande ato no dia 08 de março, 
Dia da Mulher, quando centenas de 
pessoas percorreram as ruas do centro 
da capital, rumo a Praça Deodoro. As 
mulheres protestaram contra a carestia, 
o desemprego, a precarização das 
relações de trabalho e a fome. Também 
disseram não à exploração sexual a que 
são submetidas milhares de mulheres e 
crianças e, ao Governo Bolsonaro, que 
estimula e permite toda esse situação 
caótica porque passam as mulheres e o 
país.

O ato contou com a organização da 
Central Única dos Trabalhadores – 
CUT/AL, e da Frente Feminista de 
Alagoas, formada pelas mulheres 
representantes de partidos de esquerda, 
sindicatos, entidades feministas e 
movimentos sociais.

Em sua participação no ato, a 
presidenta do Sindicato dos Urbanitários 
Dafne Orion disse que: “Nós mulheres 

Trabalhadores/as da CASAL discutem e 
votam pauta para cláusulas econômicas

O Sindicato dos Urbanitários de 
Alagoas convoca todos/a os/a traba-
lhadores/as  da  CASAL  para  a 
Assembleia, terça-feira dia 22, às 
18h30, que será realizada no auditório 
do sindicato, onde estaremos debaten-
do sobre as cláusulas econômicas do 
ACT em vigor.

A CASAL vem tendo superávits 
sucessivos. De 2016 a 2020, ou seja, 
cinco anos seguidos de superávit, 
sendo, no último ano, o melhor resulta-
do da sua história, com o lucro contábil 
de R$ 263 milhões.

A presença dos trabalhadores e 
trabalhadoras é essencial para que a 
pauta elaborada a vontade e os 
anseios de todos e todas.

ASSEMBLEIA CASAL

lutamos pela vida. Precisamos mudar 
essa situação em que somos as princi-
pais vítimas. As mulheres são as 
maiores vítimas desse governo, que 
massacra com a fome, o desemprego e 
a miséria. Somos nós que geramos vida 
ao darmos a luz e, somos nós que 
mantemos a vida, ao lutar para levar 
comida aos nossos filhos diariamente, 
na luta contra esse estado de coisas que 
assombram nossas vidas”.

Dafne acrescentou que é preciso 
mudar esse governo e retomar o cami-

nho do crescimento. “Nós mulheres 
sabemos como mudar para melhor. Nós 
já fizemos isso no passado. Agora vamos 
fazer novamente e voltar a ter comida, 
emprego e vida plena para todos e 
todas”, afirmou a presidente.

Além destas questões, são pautas 
dos movimentos de mulheres, que serão 
entregues às autoridades, a reivindica-
ção de ampliação das creches públicas, 
o funcionamento das delegacias contra 
a violência à mulher com plantões aos 
finais de semana, por apoio à agricultura 
familiar e às mulheres agricultoras, pelo 
investimento em moradia popular 
beneficiando prioritariamente as chefes 
de família, entre outros pontos levanta-
dos pelas organizações.
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