
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de negociação do Acordo Coletivo 2020-21 

 

Sim, apesar de estranho, pois estamos na metade de abril de 2021, estamos ainda discutindo o 

Acordo Coletivo do ano passado. Nossa data-base para o próximo Acordo (começaria 

novamente as negociações) fecha agora dia 1º de maio. Mas, este é o governo Leite, não 

podemos esquecer. 

 

Pois bem, a posição do SINDIÁGUA/RS é negociar já os dois Acordos em conjunto. Renova 

como está e vamos seguir a vida. Mas da parte do governo querem retirar os Triênios já no 

Acordo 2020-21. Certamente eles pensam que nos falta neurônios. Uma por que o prazo do 

Acordo do ano passado encerra agora dia 30 de abril. Então, como tu vai retirar algo 

retroativamente?  

 

Outro motivo é que eles, ao não querer fechar os dois Acordos em conjunto, deixam claro que a 

tentativa de retirada dos Triênios já no Acordo do ano passado é para deixar o campo livre para 

retirar ainda mais benefícios no Acordo 2021-22. Portanto, para entendimento, a proposta do 

SINDIÁGUA/RS é pela não retirada dos Triênios, mas qualquer negociação sobre este item do 

AC seja feita na discussão do próximo Acordo 2021-22, visto que o período do AC 2020-21 já 

passou e o Triênio foi pago integralmente pela Corsan. 

 

Temos que lembrar aos colegas que Eduardo Leite e Barbuti estão se esforçando para deixar a 

categoria sem os Vales já no próximo final de mês. Estamos recebendo hoje por força das várias 

prorrogações do Acordo Coletivo durante o último período. 

 

Só que, a partir deste final de mês o Acordo não pode mais ser prorrogado. Leite e Barbuti irão 

arriscar? 

BOLETIM 2187 
15/04/2021 

Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

      Água... 
é um bem de todos. 
Não pode ter dono! 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

