
Data-base 2021: Cosanpa apresentará 
proposta para as cláusulas econômicas

Nesta quarta-feira, 9/6, a comis-
são da Cosanpa ficou de apresentar 
proposta para as cláusulas econô-
micas. Como já dissemos, a comis-
são de negociação do Sindicato, 
que representa os trabalhadores/
as, não aceita extinção de direitos e 
nenhum outro tipo de retrocesso. 

A categoria precisa ter ganhos 
salariais e melhores condições de 
trabalho. A data-base é um proces-
so/período justamente no qual se 
buscam as soluções e não pode ser 
usada para massacrar ainda mais 
os/as trabalhadores/as.

Nas reuniões anteriores, o 
presidente da empresa tem se 

posicionado a favor 
de retirar direitos para 
prejudicar a categoria. 
Só para citar algumas 
propostas absurdas, 
ele quer acabar com o 
Incentivo à aposenta-
doria, reformular o PCS 
mas sem a participação da entidade 
sindical, assim como retirar a repre-
sentação da categoria em todas as 
comissões paritárias previstas no 
acordo coletivo, como por exemplo 
excluir o Sindicato das comissões 
que definem a Periculosidade e 
Insalubridade, bem como os Ganho 
de Resultados. 

O presidente da Co-
sanpa destila sua austeri-
dade e crueldade nos tra-
balhadores/as próprios, 
mas renova contratos 
com aumento no valor, 
assume dívidas de anos 
anteriores a sua gestão, 

cede locais da Cosanpa para essas 
terceirizadas e faz vista grossa para 
condutas inadequadas. 

A empresa não pode discriminar 
de forma prejudicial seus próprios 
empregados/as. Vamos à luta e 
fique atento pois vamos precisar 
de mobilização para buscar nossas 
reivindicações.
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Eleição urbanitária nesta quinta 
e sexta-feiras, 10 e 11 de junho

Nesta quinta e sexta-feiras, dias 
10 e 11/6, vamos ter eleições para 
a direção do Sindicato dos Urbani-
tários do Pará, mandato de 2021 a 
2024. A eleição se dará de forma 
híbrida, ou seja, seu voto pode 
ser presencial nas urnas fixas ou 
itinerantes, ou de forma eletrôni-
ca, online pelo site do Sindicato: 
www.urbanitarios-pa.org.br, que 
poderá ser acessado do seu com-
putador ou do seu smartphone, 
digitando sua matrícula na empresa 
e sua data de nascimento. 

Horário da votação virtual:
8h do dia 10 até 18h do dia 11/6. 

Serão 36h ininterruptas para vota-
ção online.

Quem pode votar: Poderão 
participar os/as trabalhadores/as 
(associados/as ao Sindicato há pelo 

menos seis meses) das seguintes 
empresas: Equatorial Pará / Celpa, 
Cosanpa, Eletronorte, Norte Energia, 
Empresa Paraense de Transmissão 
de Energia e Belo Monte Transmis-
sora de Energia e State Gride Brazil.

URNAS FIXAS /
 VOTO PRESENCIAL 

# Sede do Sindicato (Belém e San-
tarém)
# Equatorial Pará – Celpa (Sede)
# Cosanpa (São Brás e Utinga)
# Eletronorte (Guamá e Miramar).

URNAS ITINERANTES / 
VOTO PRESENCIAL 

Abaetetuba, Altamira, Augusto 
Correa, Barcarena, Bragança, Breu 

Branco, Capanema, Capitão Poço, 
Castanhal, Concórdia do Pará, 
Curuçá, Curuá-Una, Dom Eliseu, 
Igarapé Açu, Igarapé-Miri, Inhanga-
pi, Irituia, Itaituba, Jacundá, Mãe do 
Rio, Magalhães Barata, Marapanim, 
Marabá, Marudá, Mocajuba, Moju, 
Monte Alegre, Nova Timboteua, 
Óbidos, Ourém, Paragominas, 
Peixe-Boi, Redenção, Salinópolis, 
Salvaterra, Santa Maria do Pará, 
Santa Luzia, Santarém, São Caeta-
no de Odivelas, São Francisco do 
Pará, São Miguel do Guamá, Soure, 
Tailândia, Tracuateua, Tomé-Açu, 
Tucuruí, Vigia e Viseu. 
Horário da votação presencial: 
De 8h às 18h nos dias 10 e 11/6.

Participe! Legitime a escolha 
das pessoas que irão dirigir a 

entidade sindical de 2021 a 2024.

Votação presencial e online. Votam os/as trabalhadores/as associados/as ao Sindicato


