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DATA-BASE 2018: PARTICIPE DA
ASSEMBLEIA DO DIA 20/2

O Sindicato dos Urbanitários do Pará está encerrando
a primeira fase da pequisa de
data-base 2018. Aplicamos os
questionários da pesquisa nos
Banhos de Sol realizados no
período de 6 a 9 de fevereiro.
Agradecemos a participação de
todos e todas na pesquisa. Estamos de posse de muitas reivindicações interessantes e legítimas, que
integrarão a proposta de Pauta de
Reivindicações, que será deliberada/aprovada nas assembleias
do dia 20 de fevereiro, às 18h, na
sede do Sindicato, em Belém, e

nas delegacias sindicais.
Seguindo o que determina o
estatuto da entidade sindical, vamos publicar o Edital de Convocação das assembleias, no Amazônia Jornal deste sábado, dia 10/2.
Esta data-base vai se dar em
meio à tentativa de governos golpistas e tucanos de retrocederem
em nossos direitos e de vender
a empresa, por isso, participe
com garra deste processo, vá às
assembleias, tenha voz e atitude para junto com a entidade
sindical reivindicar o avanço nos
direitos e conquistas.

Área da Cosanpa é
invadida em Santarém
A empresa pública Cosanpa continua sendo vítima do descaso e omissão daqueles nomeados pelo
governador para geri-la.
Mais um absurdo contra o patrimônio público. A
área onde funciona o Setor de Captação do bairro
chamado Nova República, localizado no município de
Santarém, oeste do Pará, foi invadida.
E pasmem, os ocupantes do terreno da Cosanpa
estão bastante à vontade, tanto que construíram um
muro delimitando a área invadida.
O gestor local nada fez contra. A diretoria da empresa se faz de cega. O mais triste e absurdo é que essa
prática contra o patrimônio público vem se repetindo. Já
tivemos terreno da empresa invadido também na cidade
de Tailândia, nordeste paraense, que também foi alvo
de denúncia da entidade sindical.
Na opinião do trabalhador e do consumidor, há
falta de compromisso por parte dos gestores da Cosanpa, do contrário, tomariam providências em favor
da empresa.
A impressão é que a diretoria da empresa está na
direção justamente por concordar com a estratégia de
fazer da Cosanpa uma sucata ineficiente e deficitária,
tudo para tentar justificar o processo de privatização
da água. Com a palavra, a diretoria da Cosanpa!

Concurso para a Arte
da Data-base 2018
O Sindicato dos Urbanitários do Pará
vai realizar um concurso de artes para
fazer o cartaz da Data-base Cosanpa
2018. Vão poder participar os empregados efetivos da Cosanpa associados ao
Sindicato.
Teremos premiação para os primeiros
colocados, além de ter a arte publicada
nos impressos da campanha de data-base, como cartaz, panfletos e na capa
da cartilha de data-base.
Em breve, vamos divulgar o regimento
do concurso. Fique atento e participe!

Fortaleça o seu Sindicato
Reforçamos aqui a necessidade de você preencher o
formulário do verso deste Boletim para que você autorize a
empresa a repassar ao Sindicato uma doação em substituição à contribuição sindical.
Até o ano passado, esta contribuição era automática,
mas a reforma trabalhista do governo golpista de Temer, com
objetivo de prejudicar a luta e organização sindical, criou
regras para dificultar o acesso à contribuição sindical.
O trabalhador sozinho (sem sindicato) se torna presa
fácil ao patrão, mas para lutarmos à altura e conseguirmos
vitórias, temos que ter necessariamente sustentação financeira. Os empresários sabem desse fato. E por isso conseguiram “detonar” a CLT com a tal “Reforma Trabalhista”.
É importante dizer que a Reforma Trabalhista atende e
interessa aos empresários (patrões), por isso RETIRA recursos das entidades sindicais, sempre no sentido de enfraquecer a luta sindical, que é favorável aos direitos e interesses
dos trabalhadores.
Cabe ainda informar que o Sindicato já contava anualmente, para fazer a luta sindical, com a contribuição sindical.
Ou seja, essa verba fazia/faz parte do orçamento anual da
entidade sindical. Fique à vontade, mas reflita na hora de decidir. E se você for autorizar a contribuição, basta preencher a
autorização que consta no verso deste Informativo. Entregue
o documento assinado a um dirigente ou delegado sindical ou
na sede/delegacia do Sindicato, em Belém e interior.

Fortaleça seu sindicato, filie-se.

