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ACT DA BRK É APROVADO COM GANHOS E NOVAS CONQUISTAS
Os/as trabalhadores/as da BRK Ambiental Alagoas aprovaram, por unanimidade, o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT
2022/2023, em assembleia realizada no
auditório do Sindicato, no dia 13 de julho.
Após três rodadas de negociação, o
Sindicato conseguiu avançar na proposta
inicialmente apresentada pela empresa,
que sequer garantia a reposição integral
da inﬂação.
A proposta inicial da empresa era de
reajuste de apenas 9%.
Após as negociações o Sindicato conseguiu um avanço signiﬁcativo, ﬁcando o
reajuste integral da inﬂação pelo IPCA de
12,13%.
No ticket alimentação o reajuste foi
ainda maior, ﬁcando em R$ 900,00, ou
seja, acima da inﬂação do período, garantindo assim ganho real neste item.
Outro ponto importante foi o avanço
no plano de saúde, com a inclusão de um
limitador para desconto de 20%, impedindo que o/a trabalhador/a tenha seu salário substancialmente reduzido quando da
necessidade de uma grande utilização.

Outra vitória foi a inclusão de uma
cláusula nova, referente a Auxílio Creche,
que não havia no acordo, garantindo para
as mães um valor de R$ 150,00 de reembolso para quem se utiliza de creche para
ﬁlhos até 4 anos de idade.
A empresa informou que pagará o
retroativo já nos salários deste mês.
A categoria está de parabéns pela
luta e agora é preciso a união de
todos/as em torno do seu Sindicato, se
ﬁliando, participando das assembleia e
mobilizações e fortalecendo sua entidade para a conquista de novos direitos nos
próximos acordos.

UNIODONTO reabre adesão
sem carência para filiados/as

PARCEIROS DE LUTA

Urbanitários discutem ações conjuntas com a SEMARH
No dia 14 de julho a diretoria do
Sindicato dos Urbanitários de Alagoas
se reuniu com a Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos –
SEMARH, através do Secretário Gino
César, e da Secretária Adjunta, Amélia
Fernandes, sobre temas de interesse
dos Urbanitários.
Entre os temas debatidos foram
discutidos estratégias para a gestão
pública do Canal do Sertão, os desaﬁos
do saneamento em Alagoas e o papel
da CASAL diante do cenário de privatização.
A reunião serviu também para o
alinhamento de pontos importantes
para ações futuras em conjunto com o
Sindicato, aproximando as relações
institucionais.
A SEMARH é órgão da administra-

ção direta do Governo do Estado de
Alagoas, que tem a ﬁnalidade de
implantar e coordenar as políticas de
Meio Ambiente e de Recursos Hídricos
do Estado de Alagoas, além de executar
diretamente as ações de gestão dos
Recursos Hídricos, exercendo sua
ﬁscalização, articulando e integrando
estas políticas com as respectivas
políticas de âmbito regional e nacional.

O convênio do Sindicato dos
Urbanitários com a UNIODONTO foi
reaberto para adesão sem carência, até
o dia 15 de agosto, para os/as ﬁliados/as a entidade.
Pelo convênio, o/a ﬁliado/a ao
Sindicato pagará apenas R$ 35,00 por
pessoa, podendo incluir parentes até 3°
grau.
Para usufruir do benefício os/as
ﬁliados/as ao Sindicato devem realizar
um cadastro.
O cadastro poderá ser realizado em
qualquer canal de atendimento da
UNIODONTO, desde que apresente a
seguinte documentação: RG; CPF (de
todos), ou certidão nascimento quando
menor; Certidão de casamento ou união
estável; Comprovante de residência do
titular e Declaração do Sindicato de que
é ﬁliado.
A declaração de ﬁliado/a ao
sindicato pode ser solicitada por
telefone: 3221-0880.

