
TRABALHADORES/AS DA CHESF ALAGOAS APROVAM ACT 2022/2023

ON-LINE

Os/as trabalhadores/as da CHESF 
Alagoas aprovaram, por unanimidade, o 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 
2022/2023, em assembleia realizada 
no dia 15 de junho, na sede da CHESF Rio 
Largo.

O acordo aprovado garante a reposi-
ção salarial completa da inflação pelo 
IPCA do período, mantendo as cláusulas 
atuais sem qualquer perda de conquista.

No plano de saúde houve uma 
mudança, saindo do 90/10 PAP, passan-
do para um plano pré-pago, com 70% 

Sindicato apresenta proposta para Banco de Horas da Pandemia
O Sindicato participou de nova 

reunião de negociação com a Equatorial 
no dia 15 de junho sobre a Escala do 
Centro de Operações Integradas – COI e 
Banco de Horas da Pandemia.

Nessa segunda reunião o Sindicato 
voltou a defender a proposta da empresa 
pagar integralmente a quem tem crédito 
de horas a receber. Para quem está 
devendo horas, que seja dado um prazo 
até 31 de dezembro, com um plano para 
essa compensação e, caso ainda 
restasse alguma hora a pagar em 
31/12/2022 a empresa abonasse.

Infelizmente, na reunião do dia 
15/06, a empresa propôs prorrogar o 
prazo até 31 de dezembro de 2022 no 
entanto, pagando apenas 10% para 
quem tem crédito a receber, seguindo até 
31/12/2022 para compensar o restante.

Para quem deve créditos a empresa 
propõe que seja pago até 31/12/2022 e, 
caso ainda haja algum débito até esse 
prazo, que seja descontado dos seus 

salários.
O Sindicato discordou duramente 

dessa proposta, que prevê desconto de 
salários, insistindo com a empresa em 
manter o diálogo no sentido de se encon-
trar uma proposta justa.

Diante da solicitação do Sindicato 
para manter as negociações, a empresa 
marcou nova reunião para voltar a discutir 
o tema na próxima segunda-feira dia 20 de 
junho.

O Sindicato manterá a categoria 
mobilizada visando a busca de uma 
proposta aceitável a ser apresentada na 
próxima reunião, garantindo os direitos 
dos/as trabalhadores/as.

REUNIÃO EQUATORIAL

pago pela empresa e 30% pago pelo/a 
trabalhador/a.

Com o acordo fechado, agora a luta 
permanece visando reverter o processo 
de privatização da empresa, que está 
em andamento, apostando que, em 
havendo mudança de governo, esse 
processo possa ser revertido.

A categoria está de parabéns pela 
luta e, agora, todos os esforços deverão 
ser no sentido de continuar defendendo 
uma ELETROBRAS e uma CHESF pública 
para todos/as.

Após o dia 02 de junho, quando 
os/as trabalhadores/as da Agreste 
Saneamento recusaram a proposta da 
empresa para o Acordo Coletivo deste 
ano, o Sindicato realizou duas reuniões 
com a empresa, buscando mostrar as 
reivindicações da categoria, no sentido 
de avançar na proposta apresentada.

Infelizmente, até o momento, a 
empresa se nega a apresentar avanço 
na proposta, mantendo o discurso de 
que a proposta que está na mesa de 
negociação é a última, sem qualquer 
avanço.

O Sindicato argumentou com a 
Agreste Saneamento que a categoria 
tem feito sua parte neste momento de 
crise econômica, inclusive se dedican-
do ao máximo durante a pandemia de 
Covid, no entanto, não está recebendo 
a mesma dedicação da empresa, já que 
acumulam perdas nos últimos anos.

Diante do impasse, já que a 
empresa resolveu radicalizar e não 
avançar na proposta, o Sindicato 
solicitou nova reunião para tentar um 
acordo e, assim que houver resposta, 
estará marcando uma nova assemble-
ia, para que os/as trabalhadores/as 
possam avaliar a situação e decidir 
quais rumos serão tomados neste 
processo de negociação do ACT deste 
ano.

Agreste Saneamento se
nega a avançar na proposta

para o ACT deste ano
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