
TRABALHADORES/A DA EQUATORIAL APROVAM PROPOSTA PARA BANCO DE HORAS DA PANDEMIA

ON-LINE

O Sindicato realizou assembleias 
com os/as trabalhadores/as da Equato-
rial, visando a apresentação da proposta 
da empresa para o Banco de Horas da 
pandemia, quando a categoria, por 
ampla maioria de votos, decidiu aprovar 
a proposta apresentada.

As assembleias ocorreram no dia 21 
de julho na Equatorial Arapiraca e, no dia 
22 de julho, no prédio sede da Equatorial 
em Maceió.

Pela proposta, as horas positivas 
serão pagas 30% agora em agosto. O 
restante deverão ser compensadas até 
dezembro deste ano. Caso isso não ocor-
ra, em janeiro de 2023 será pago o res-
tante que restou.

As horas negativas foram prorroga-
das até 30 de junho de 2023.

O/a trabalhador/a somente poderá 
pagar até duas horas por dia.

Haverá um limitador de horas a ser 
observado durante esse período. O que 
ultrapassar esse limitador, será abona-
do.

Desse limitador será desconsidera-
do férias, finais de semana, feriados, 
atestado médico ou qualquer previsão de 
falta justificada.

Se ao final de junho de 2023 o/a 
trabalhador/a ainda tiver saldo negativo, 
haverá um desconto no salário dividido 
em seis parcelas.

A proposta foi considerada boa pela 

Assembleia de Prestação de Contas 2021
O Sindicato dos Urbanitários 

convoca a categoria para Assembleia 
de Prestação de Contas da instituição 
do exercício de 2021 e, do Orçamento 
de 2022.

A assembleia ocorre nesta quarta-
feira, 27/07, a partir das 18 horas, no 
auditório do Sindicato, na rua Moreira 
e Silva, 54, Farol.

Esta assembleia é importante, não 
deixe de participar!

PRESTAÇÃO DE CONTAS

categoria, pois as propostas iniciais da 
empresa dificultavam o pagamento para 
quem tinha horas negativas, ameaçan-
do o/ trabalhador/a de corte no salário.

Durante as negociações o sindicato 
conseguiu melhorar vários pontos da 
proposta, tornando o pagamento de 
quem deve horas algo viável, sem maio-
res prejuízos para quem pagar conforme 
a proposta.

Parabéns a todos pela vitória.
A luta continua!

O Sindicato esteve em visita a todo o 
Estado de Alagoas, no período de 18 a 
22 de julho, realizando reuniões com 
os/as trabalhadores/as da CASAL, 
tendo como pauta principal o Acordo 
Coletivo de Trabalho - ACT e o processo 
de entrega dos Blocos B e C da 
Companhia às empresas privadas que 
ganharam o leilão destas regiões.

A categoria quer o início imediato 
das negociações do ACT e um processo 
de transferência dos serviços que 
garanta os direitos e os empregos de 
todos/as.

Trabalhadores/as da CASAL 
querem início imediato
das negociações do ACT

PRATAGY
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