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Cosanpa convoca
novos concursados

A realização de concurso público e
a convocação de concursados são
vitórias dos trabalhadores

O Diário Oficial do Estado publicou no dia 4 de dezembro a convocação de 139 aprovados no concurso
público nº 01/2017.
Conforme a publicação, de 4 a 7 de dezembro (quinta-feira), os relacionados devem agendar a apresentação
para análise dos requisitos admissionais, pelo telefone
(91) 3202-8478.
A contratação via concurso público sempre foi uma de
nossas lutas. A partir de nossa reivindicação, a categoria
tem no Acordo Coletivo de Trabalho a Cláusula 26 onde
está expressa a contratação por meio de realização de
concurso. Veja cláusula a seguir:

CLÁUSULA 26 - CONCURSO PÚBLICO
CONTRATO DE TRABALHO
ADMISSÃO, DEMISSÃO,
MODALIDADES NORMAS PARA
ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA DO CONCURSO PÚBLICO
A COSANPA, durante a vigência deste ACT,
realizará Concurso Público a fim de ajustar
e preencher suas necessidades de pessoal.

“Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades Normas para Admissão/Contratação
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO CONCURSO
PÚBLICO
A COSANPA, durante a vigência deste ACT realizará
Concurso Público a fim de ajustar e preencher suas
necessidades de pessoal.
Empresa pública, sobretudo a Cosanpa, que presta
serviço essencial e contínuo, deve ser mantida nas mãos do
estado e contratar via concurso público! Vamos em frente.

Mais um capítulo da novela Santarém e Cosanpa
Tomamos conhecimento de
uma reunião entre o presidente da
Cosanpa e o prefeito de Santarém. Neste encontro, o presidente
da Companhai de Saneamento
teria anunciado a retomada das
obras com investimentos de R$
280.000.000,00 (Duzentos e oitenta milhões).
Desse total, R$ 150 milhões
seria investido no abastecimento
de água do distrito de Alter do
Chão. Os demais R$ 130 milhões,
seriam aplicados em Santarém.
PPPs - Apesar disso, soubemos que na semana passada, o

prefeito de Santarém encaminhou
ao legislativo um projeto de lei
para regulamentar as PPPs (Parceria Público-Privada) no âmbito
da administração municipal.
Agência Reguladora - Outra
ação da prefeitura foi o anúncio
de um projeto de lei criando uma
autarquia municipal para os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, com vistas
à prestação do serviço via de
contratos com a iniciativa privada,
o que nos parece um modelo de
agência reguladora, apesar da nomenclatura dada pelos privatistas,

essas agências acabam se tornando ineficazes no que se refere à
regulação.
A proposta da prefeitura,
conforme informações chegadas
ao Sindicato é de que a prefeitura
entregue à iniciativa privada micro
sistemas de abastecimento que
são administrados pelas associações de moradores.
Somos contra a privatização!
Sabemos que empresa privada
quer lucro e para isso aumenta
a tarifa, só abastece quem pode
pagar e retira direitos e empregos.
Vamos à luta contra a privatização.

