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PAUTA DOS/AS TRABALHADORES/AS DA BRK PARA ACT 2023 É APROVADA POR UNANIMIDADE
O Sindicato realizou assembleia
no dia 26 de abril, em seu auditório,
quando os/as trabalhadores/as da
BRK aprovaram a pauta para o Acordo
C o l e t i v o d e Tr a b a l h o – AC T
2022/2023.
Após apresentação da proposta de
pauta e de sugestões da categoria, foi
aberto o processo de votação, sendo
aprovada por unanimidade.
A categoria quer avanços em pontos considerados fundamentais como
no auxílio creche, ticket alimentação, e
uma redação que atenda os anseios
dos/as trabalhadores/as na cláusula
da insalubridade.
O Sindicato enviará agora a proposta para a empresa e espera que o
processo de negociação de inicie o

mais breve possível.
Após obter lucros durante a pandemia, a expectativa dos/as trabalhadores/as é que a BRK valorize o esforço de todos/as, garantindo um ACT

com ganhos e avanços.
Assim que houver a resposta da
empresa uma nova assembleia será
convocada, para apresentação e deliberação.

LUTA PELA PLR

Sindicato mantém diálogo e negociação aberta sobre PLR da Equatorial
O Sindicato está negociando com
a Equatorial o pagamento da
Participação nos Lucros e Resultados
– PLR, visando uma proposta justa,
que atenda a todos/as os/as trabalhadores/as.
O Sindicato vem buscando o
diálogo permanente. Já ocorreram
duas reuniões em busca de um acordo,
realizadas nos dias 25 e 29 de abril.
O Sindicato considera inaceitável
as injustiças que estão sendo cometidas e, exigirá uma solução para cada
injustiça encontrada.
Entre os problemas apontados no
pagamento da PLR, está o fato de que 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.
Além de tudo isso, a empresa,
após quatro meses do início do ano,
ainda não divulgou as metas para
2022.
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.

