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URBANITÁRIOS ENTREGAM CARTA AO PRESIDENTE LULA PEDINDO A REESTATIZAÇÃO DA CHESF
Os/as Urbanitários de Alagoas, em
evento realizado no dia 17 de junho em
Maceió, entregaram ao pré-candidato à
presidência Luis Inácio Lula da Silva – LULA,
uma carta aberta destacando o papel
estratégico da ELETROBRAS pública para o
desenvolvimento econômico e social do
Brasil e, reivindicando a urgente reestatização da estatal caso eleito em outubro próximo.
O documento foi entregue pelo diretor
do Sindicato Lucas Nascimento, trabalhador da CHESF, que declarou “Hoje tive a
oportunidade de representar a FRUNE/CNE
e estar com o maior estadista brasileiro. Na
oportunidade conversei sobre a reestatização da ELETROBRAS como sendo vital pro
desenvolvimento de nosso país e tive a
resposta que queria. A
ELETROBRAS/CHESF voltará as mãos do
povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva
lula!”.
A carta também pede empenho em
relação pelo CANAL DO SERTÃO, obra de
fundamental importância para o desenvolvimento do nordeste, em especial para os
pequenos agricultores, no sentido de sua
manutenção como serviço público, garantindo sua vocação de assistência aos mais
pobres do nordeste brasileiro.

BRK apresenta proposta
insatisfatória e
negociações continuam

O documento destaca que a
“ELETROBRAS, empresa histórica para o
desenvolvimento nacional, regional, local e
fronteiriço, com os melhores indicadores
de robustez do setor elétrico, usinas amortizadas, capilaridade em todo território
nacional, tarifas mais baixas para as famílias rurais e urbanas brasileiras, espinha
dorsal da infraestrutura elétrica nacional,
corpo técnico qualiﬁcado, mas que, infelizmente, o governo Bolsonaro entregou ao
capital privado a preço de banana”.
A carta ressalta que “é imperioso a
reestatização da ELETROBRAS, estratégica
empresa brasileira, para a manutenção da
soberania do nosso país, bem como para a
garantia da universalização dos serviços
de energia elétrica para toda a população.”

PARCEIROS DE LUTA

O Sindicato participou da segunda
rodada de negociação do Acordo Coletivo
de Trabalho – ACT dos/as trabalhadores/as da BRK, no dia 21 de junho,
quando a empresa apresentou uma
primeira proposta para o ACT em negociação.
Esta primeira proposta veio com o
reajuste abaixo da inﬂação, o que foi
considerado pela diretoria do Sindicato
como insatisfatória, pois a inﬂação é hoje
um dos maiores problemas dos/as
trabalhadores/as que estão vendo seu
salário ser corroído a cada mês.
Após várias argumentações por parte
do Sindicato, mostrando a importância da
reposição completa da inﬂação, a
empresa marcou nova reunião para o dia
04 de julho, quando se espera haver nova
proposta, desta vez atendendo às
expectativas da categoria.
Assim que a empresa apresentar
uma proposta oﬁcial e, que atenda aos
reclamos da categoria, será marcada
assembleia para que os/as trabalhadores/as possam discutir e deliberar sobre a
mesma.

Urbanitários participam de encontro do MST
Os/as Urbanitários/as de Alagoas,
através de sua presidente Dafne Orion,
participou no dia 20 de junho, de
debate sobre a conjuntura política e
agrária na reunião da coordenação
estadual do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST
em Alagoas.
Dafne falou sobre o setores de
água, saneamento, energia elétrica e
gás em Alagoas e seu papel importante
enquanto política pública para a
população, especialmente os mais
carentes.
Além de Dafne, também participou
José Roberto, do MST Sergipe. O debate
reuniu representações dos acampamentos e assentamentos de Alagoas.

Sindicato participa da primeira
reunião do ACT SANAMA

Em sua participação no evento,
Dafne reaﬁrmou o compromisso dos
Urbanitários de Alagoas, enquanto
Sindicato Cidadão, no apoio aos/as
companheiros/as dos movimentos
sociais e da terra.
A presidenta destacou ainda o papel
fundamental desses recursos naturais
para a vida humana, como direito
fundamental, bem como para o desenvolvimento da economia.

O Sindicato dos Urbanitários
participou da primeira rodada de
negociação do Acordo Coletivo de
Trabalho – ACT da SANAMA no dia 22 de
junho, quando foi discutido com a
empresa os pontos mais importantes do
acordo, observando aquilo que foi
indicado pela categoria.
A empresa ouviu os pontos e se
comprometeu a enviar uma proposta o
mais breve possível.
A categoria espera que a proposta
atenda aos seus anseios e, assim que a
empresa apresentar, o Sindicato
realizará assembleia para a categoria
avaliar e decidir os rumos do ACT.
A luta continua!

