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ASSEMBLEIA EQUATORIAL APROVA CLÁUSULAS ECONÔMICAS PARA ACT EM VIGOR
Os/as trabalhadores/as da
EQUATORIAL Alagoas realizaram assembleia no dia 29 de março, quando discutiram e aprovaram, por unanimidade, a
pauta para as cláusulas econômicas do
ACT em vigor.
A categoria demonstrou a intenção
de manter as cláusulas na íntegra e aplicar os reajustes do período, como também buscar as perdas acumuladas no
Ticket Alimentação e melhorar a PLR
2023.
Agora a proposta será enviada para
a empresa visando o início das negociações o mais breve possível.
É importante ressaltar que 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.

Trabalhadores/as da CHESF/AL
aprovam pauta para ACT 22/24

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.
A luta continua!

Os/as trabalhadores/as da
CHESF/AL realizaram no dia 01 de abril,
assembleia para a discussão e deliberação sobre a pauta do ACT 2022-2024.
A categoria espera que haja avanço
no processo de negociação, mesmo
com o processo de privatização que está
ocorrendo, por par te do governo
Bolsonaro.
Os/as trabalhadores/as estão
prontos para a luta contra a privatização
e pela preservação dos seus direitos.

LUTA POR UMA PLR JUSTA

Sindicato solicita reunião urgente para ajustes no acompanhamento da PLR
A EQUATORIAL está descumprindo
Acordo Coletivo da categoria no que se
refere a Participação nos Lucros e
Resultados – PLR. Já no quarto mês do
ano e a empresa ainda não divulgou as
metas para 2022, além de outros
problemas relacionados ao acompanhamento das metas durante o ano.
Esse mesmo problema ocorreu em
2021, quando a empresa também
informou as metas com atraso, prejudicando seu cumprimento durante o
restante do ano.
Além disso, a empresa está impondo metas que não são da responsabilidade da equipe envolvida, mas sim de
empresas terceirizadas, nas quais o/a
trabalhador/a não tem qualquer ingerência ou possibilidade de cumprimento.
Outro grave problema em relação a
PLR é a mudança da forma de cálculo
durante o processo, o que impossibilita

qualquer tentativa de cumprimento, já
que as regras do jogo são modiﬁcadas
durante o próprio processo, sem qualquer
transparência.
O Acordo Coletivo de Trabalho – ACT
da categoria prevê que: “2.1. As regras
deﬁnidas neste Acordo foram objeto de
negociação entre a EQUATORIAL
ALAGOAS, o SINDICATO e todos os
TRABALHADORES, sendo claras e

objetivas, acessíveis a todos os participantes, facilitando o controle e acompanhamento por parte dos mesmos.”, no
entanto, ao contrário do que prevê o
ACT, a empresa não dá a devida
transparência ao processo, diﬁcultando
seu acompanhamento.
O Sindicato está enviando ofício a
EQUATORIAL, solicitando urgente
reunião, visando esclarecer esses
pontos, para que a categoria possa
acompanhar todas as metas durante
todo o ano, tendo a oportunidade de
atingir aquelas metas que, por ventura,
estejam abaixo do esperado.
A categoria espera o ﬁel cumprimento do ACT por parte da empresa,
sendo imprescindível esses ajustes,
para que se possa garantir que
todos/as os/as trabalhadores/as
possam receber a PLR e, não apenas,
uma pequena parcela.

