
08 DE ABRIL – 79 ANOS DO SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DE ALAGOAS

ON-LINE

No dia 08 de abril o Sindicato dos Urbanitários de Alagoas 

completa 79 anos de organização, mantendo uma história de 

compromisso com a luta dos/as trabalhadores/as, em defesa 

da democracia e contra as privatizações.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela catego-

ria nestes últimos anos, com privatizações da CEAL e dos servi-

ços de água de Alagoas, o Sindicato se mantém firme, enfren-

tando todos os ataques do governo Bolsonaro, resistindo con-

tra demissões, precarização dos serviços e aumento das con-

tas de água e energia.
O Sindicato parabeniza a toda sua base, pois tudo isso só 

tem sido possível graças ao compromisso da categoria com 

essas lutas.
São 79 anos de muito orgulho desta grande categoria Urba-

nitária Alagoana.
O Sindicato dos Urbanitários de Alagoas trava uma luta 

cabeça erguida, como aquelas e aqueles que não se omitem, 

que não fogem da luta a troco de nada.
Este ano é o ano da mudança. O futuro será sempre 

melhor!

Urbanitários discutem estratégias para campanha salarial deste ano
O Sindicato dos Urbanitários 

realizou, no dia 07 de abril, mais uma 
reunião da sua Diretoria Colegiada, no 
Hotel Fazenda Marambaia, município 
de Viçosa.

A reunião teve como objetivo a 
preparação de estratégias de ação para 
a Campanha Salarial deste ano, que 
será de grande importância tática, pois 
é um ano de eleições gerais.

 Na ocasião, a direção ouviu o 
advogado Ricardo Barbosa, que trouxe 
uma atualização sobre o quadro político 
eleitoral a nível nacional e Estadual.

No segundo momento, os diretores 
presentes se reuniram para discutir e 
preparar ações visando as campanhas 
salariais, observando o cenário políti-
co/econômico deste ano, prevendo as 
dificuldades e como enfrentá-las.

A reunião foi considerada de 
fundamental importância para o 
fortalecimento da luta.

REUNIÃO COLEGIADA
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