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Trabalhadores/as da Equatorial Arapiraca aprovam ACT 2022
Os/as trabalhadores da Equatorial
em Arapiraca aprovaram, por unanimidade, o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT
deste ano, garantindo total reposição do
salário, contemplando o INPC completo
(12,47%), e de uma só vez, retroativo a 1º
de maio 2022.
Esse mesmo valor reajustará todas
as demais cláusulas econômicas, que
são: Auxílio Alimentação, Auxílio Creche,
Seguro de Vida e de Acidentes, Piso
Salarial e Transferência de Empregados.
Com a inﬂação corroendo o poder de
compra dos/as trabalhadores/as é
fundamental essa reposição total da
inﬂação, garantindo a manutenção da
qualidade de vida de todos/as.
Na segunda-feira dia 06 de junho
será a vez da assembleia com os/as
trabalhadores/as da Equatorial Sede,
em Maceió, que ocorrerá a partir das 8h
da manhã, discutirem e votarem sobre a
proposta apresentada.

ACT CASAL

Sindicato aguarda resposta da CASAL para início das negociações do ACT deste ano
O Sindicato está aguardando
retorno da CASAL para dar início ao
processo de negociação do Acordo
Coletivo de Trabalho – ACT /2022,
que este ano negocia apenas as
cláusulas econômicas. A entidade
enviou ofício comunicando a aprovação da pauta no dia 25 de março e,
até o momento, a empresa não
respondeu a solicitação encaminhada.
Os/as trabalhadores/as aprovaram a pauta em assembleia realizada
no dia 22 de março, estando até o
momento sem qualquer resposta da
CASAL, o que tem gerado insatisfação
e ansiedade, já que a empresa passa
por momentos de turbulência, com o
processo de privatização e entrega
dos blocos B e C para a iniciativa
privada.
Já são mais de dois meses de

espera e a empresa se mantém em
silêncio, sem qualquer informação e
satisfação quando ao pedido formulado pelo Sindicato.
A categoria espera que a empresa,
o mais breve possível, se digne de dar

início ao processo de negociação do
ACT deste ano, garantindo a reposição completa das perdas salariais,
bem como avançando no sentido de
recompor o poder de compra dos/as
trabalhadores/as.
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Trabalhadores/as da Agreste Saneamento rejeitam
proposta e pedem reabertura das negociações
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EXPEDIENTE

Sindicato realiza nova negociação do ACT ALGÁS

