
Fora De Angelis, a Cosanpa é do povo do Pará

Sindicato dos Urbanitários do Pará. Av. Duque de Caxias, 1234. Marco. Tel. 3276-2311/4199. Fax: 3277-5594 stiupa@urbanitarios-pa.org.br.
COSANPAUrbanitários25/06/2021 - sexta-feira

Instagram: sindicato_urbanitarios_pa - Twitter: @Urbanitarios_Pa - Facebook: /sindicato.dosurbanitariosdopara - Site: www.urbanitarios-pa.org.br 

O impasse nas negociações da data-base 
2021 continua. Até o final da manhã desta quinta-
-feira (24), a Cosanpa não havia enviado ao Sin-
dicato a contraproposta em relação às cláusulas 
sobre o plano de saúde, o seguro de vida e a 
jornada de trabalho. 

Por enquanto, além da enrolação para enviar 
uma contraproposta completa, o presidente da 
empresa, De Angelis, tenta reduzir benefícios e se 
nega a conceder reajustes. A proposta é de rea-
juste zero para os salários e para todas as demais 
cláusulas econômicas, como tíquete-alimentação, 
auxílio-matrícula, auxílio-funeral, educação infantil/
ensino fundamental, etc. 

Para as cláusulas sociais a proposta também é 
de retrocesso. Para citar um exemplo, a empresa 
quer revisar o PCS sem a participação de repre-
sentantes da categoria.

 Para piorar a situação, ele quer reduzir o nú-
mero de delegados e dirigentes sindicais e retirar 

as homologações do Sindicato, numa tentativa de 
enfraquecer a organização dos trabalhadores e 
trabalhadoras da Cosanpa.

Da mesma forma, De Angelis retira a auto-
nomia da comissão de negociação da empresa 
que não tem poder nenhum em mesa, já que ele 
centraliza todas as decisões.

O Sindicato e a categoria querem saber se o 
governador do estado, Helder Barbalho, tem conhe-
cimento e concorda com esses desmandos. Nem 
mesmo durante os governos tucanos os represen-
tantes da Cosanpa tiveram a ousadia de fazer uma 
proposta tão  ruim  como a que esse presidente im-
portado de São Paulo apresentou nesta data-base.

Diante do quadro de desrespeito com a cate-
goria, o Sindicato vai realizar assembleia na próxi-
ma quarta-feira (30) para deliberar a greve, caso a 
Cosanpa mantenha essa postura de retrocesso e 
descaso com seus trabalhadores e trabalhadoras.  
Vamos à luta!

Sindicato realiza assembleia dia 30/06 
para deliberar a GREVE!

Data-base 2021

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

A campanha “Fora De An-
gelis, a Cosanpa é do povo do 
Pará!” está incomodando. 

Na última segunda-feira 
(21), o presidente da empresa 
mandou retirar as faixas que o 
Sindicato havia colocado nos 
portões de várias unidades da 
empresa com a frase “Fora De 
Angelis, a Cosanpa é do povo 
do Pará!”. 

O encarregado de fazer 

a retirada das faixas foi um 
assessor da presidência que 
ganha muito bem para fazer 
esse tipo de serviço e ainda 
utiliza carro e combustível da 
empresa.

A atitude do presidente só 
mostra despreparo dele, pois 
em vez de estar se preocupan-
do com faixas, deveria estar 
resolvendo a questão da data-
-base da categoria.

A campanha “Fora De An-
gelis” continua. Não vamos nos 
calar enquanto De Angelis insis-
tir em fazer economia às custas 
dos trabalhadores e trabalhado-
ras, tentando reduzir conquistas 
e negando reajuste. 

Por outro lado, ele mantém 
vantagens para seus apadrinha-
dos políticos e contrata presta-
doras de serviço na maioria das 
vezes ineficientes.

ASSEMBLEIA DIA 30/06, ÀS 8H, 
NOS PORTÕES DA EMPRESA

São Brás
Utinga/Bolonha
Unisul

UNBR (Cidade Nova)
Unam (Benguí)
Marambaia

Regionais: municípios onde o Stiupa tem representação sindical


