
TRABALHADORES/AS DA CASAL APROVAM PAUTA PARA ACT EM VIGOR

ON-LINE

Os/as trabalhadores/as da CASAL 
aprovam por unanimidade, a pauta 
para a renovação das cláusulas econô-
micas do Acordo Coletivo de Trabalho – 
ACT em vigor, em assembleia realizada 
no dia 22 de março, no auditório do Sin-
dicato.

Ao todo são 14 cláusulas econômi-
cas que serão alvo de negociação. A 
pauta está sendo enviada para a empre-
sa imediatamente e, a categoria espera 
que as negociações possam se iniciar o 
mais rápido possível.

A categoria espera que a CASAL, 
que em 2021 obteve o melhor resultado 
da sua história, com o lucro contábil de 
R$ 263 milhões, além de ter passado 
parte dos seus serviços para a iniciativa 
privada, de onde vai receber milhões, 
possa dividir parte desse lucro, garan-
tindo um acordo que represente o esfor-
ço e trabalho dos seus/as trabalhado-

Assembleia Equatorial irá discutir e votar pauta
para cláusulas econômicas do ACT em vigor

O Sindicato dos Urbanitários de 
Alagoas convoca todos/a os/a trabalha-
dores/as da EQUATORIAL para a 
Assembleia, terça-feira dia 29, às 
18h30, que será realizada no auditório 
do sindicato, onde estaremos debaten-
do sobre as cláusulas econômicas do 
ACT em vigor.

A Equatorial Energia teve lucro 
líquido atribuível aos acionistas de R$ 
1,4 bilhão, aumento de 91,3% na 
comparação anual.

O lucro líquido ajustado, foi de R$ 
502 milhões no terceiro trimestre de 
2021.

A receita operacional líquida da 
companhia cresceu 78%, para R$ 7,5 
bilhões.

Agora é a hora de retribuir o esforço 
dos/as trabalhadores/as, que garantem 
esses lucros gigantes para a empresa.

O Ticket Alimentação não teve 
reajuste nos anos de 2019 e 2021. São 
perdas para a inflação e sem ganho real.

Diante de tanto lucro da empresa, a 
PLR precisa ser elevada e condizente 
com o esforço da categoria, que deseja 
ver seu esforço reconhecido.

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

ASSEMBLEIA EQUATORIAL

res/as.
A medida que o acordo vá avançan-

do o Sindicato irá informando à catego-
ria.

O Sindicato dos 
Urbanitários esteve 
reunido com os/as 
trabalhadores/as 
do SAAE de Penedo 
no dia 24 de março, 
quando foi discutido 
o futuro daquele 
serviço, após a entrega do sistema de 
abastecimento daquela cidade para a 
iniciativa privada, no sentido de garantir 
o emprego e os salários desses/as 
trabalhadores/as, que dedicaram suas 
v idas  para  levar  água  ao  povo 
Penedense.

A reunião contou com a participa-
ção do prefeito da cidade, Ronaldo 
Lopes, que  se comprometeu a buscar 
um caminho que possa manter 
esses/as trabalhadores/as no quadro 
da prefeitura, sem prejuízo para 
nenhum deles.

O Sindicato ficou de enviar uma 
proposta que possa transferir esses/as 
trabalhadores/as para o sistema 
estatutário, com a permanência de 
todos/as no quadro da prefeitura.

A luta continua e o Sindicato 
buscará a melhor solução possível para 
a categoria.

Reunião no SAAE Penedo busca
 garantir empregos e salários

dos/as trabalhadores/as
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