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Categoria decide entrar em GREVE 
por tempo indeterminado

Os trabalhadores e traba-
lhadoras da Cosanpa decidi-
ram entrar em greve por tempo 
indeterminado a partir da próxi-
ma terça-feira (13). A decisão foi 
tomada em assembleia realizada 
nesta quarta-feira (7) em Belém 
e nas regionais. 

A greve foi a única alternativa 
encontrada pela categoria já que 
durante as negociações entre o 
Sindicato dos Urbanitários e a 
Cosanpa, os representantes da 
empresa insistiram em manter 
propostas inaceitáveis que só 
prejudicam os trabalhadores e 
trabalhadoras.

A pauta de reivindicações da 
categoria foi enviada pelo Stiupa 
à Cosanpa no dia 26 de feve-
reiro. As negociações só inicia-
ram em maio depois de muita 
pressão da entidade sindical. 
Na rodada do dia 21 de maio, 
os representantes da empresa 
apresentaram uma proposta no 
mínimo absurda. Além de propor 
reajuste zero a salários e demais 
cláusulas econômicas do acor-
do, a direção da Cosanpa quer 
excluir nove cláusulas do ACT e 

ainda reduzir efeitos de outras 
cláusulas.

A proposta do presidente da 
empresa, José De Angelis, con-
segue ser pior que as que vimos 
durante negociações realizadas 
nos anos em que o PSDB gover-
nava o estado. O chefe da Casa 
Civil, Iran Lima, em reunião com 
o Stiupa no dia 28/06, afirmou 
que a posição intransigente do 
presidente da Cosanpa não seria 
uma decisão de governo e que 
ele estaria agindo segundo suas 
próprias convicções.

No final da manhã desta 
quarta-feira (7) foi realizada uma 
reunião entre o Sindicato e a 
empresa, mediada pela Procura-
doria Geral do Estado (PGE), na 
tentativa de resolver o impasse 
e recomeçar as negociações da 
pauta de reivindicações, mas 
não houve avanços.

O procurador geral do es-
tado, Ricardo Seffer, se com-
prometeu em conversar com 
o governador Helder Barbalho 
para tentar resolver o impasse. 
Até o fechamento desta edição, 
final da tarde desta quarta-feira 

(7), não houve contato com a 
entidade sindical.

Mas, em relação ao gover-
no cabe perguntar: será que 
realmente Helder Barbalho não 
sabe o que está acontecendo 
na Cosanpa? Não sabe o que 
o De Angelis anda fazendo na 
empresa? O governador apoia 
ou vai continuar apoiando essas 
atitudes?

Diante deste cenário, não há 
outra atitude a tomar que não 
seja a utilização do direito consti-
tucional de greve para mostrar a 
essa diretoria e ao governo que 
os trabalhadores e trabalhadoras 
da Cosanpa não aceitam reti-
rada de direitos e que vão lutar 
para melhorar as condições de 
trabalho e de vida que já estão 
aviltadas pela carestia causada 
pela pandemia.

Cumprindo a legislação, o 
Sindicato dos Urbanitários já 
enviou ofício à empresa infor-
mando a decisão de greve da 
categoria. O aviso à popula-
ção será publicado em jornal 
de grande circulação nesta 
sexta-feira (9).

FORA DE ANGELIS, A COSANPA É DO POVO DO PARÁ!!!

O Sindicato dos Urbanitários convoca to-
dos os operadores e operadoras da Cosanpa 
para reunião em que se discutirá como será 
organizada a greve no setor. Participe!
Dia: 09/07 (sexta-feira)
Hora: manhã - 9h
  tarde -  15h
Local: sede do Sindicato - Av. Duque de 
Caxias, 1234, entre Lomas Valentinas e 
Enéas Pinheiro, Marco.

Reunião o setor de operação



Veja alguns dos pagamentos feitos pela 
Cosanpa à empresa Líder Engenharia (parte 1)
Como informado no Boletim do dia 02/07, o levantamento feito pelo Stiupa mostra que contratos 

com duas empresas terceirizadas levam mais de R$ 30 milhões da Cosanpa em prestação de serviços 
que não se mostram necessários ou realizados eficientemente. Veja alguns dos pagamentos realizados 
à empresa Líder Engenharia. Nas próximas edições serão publicados outros demonstrativos.


