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ASSEMBLEIA DELIBERATIVA NESTA 
TERÇA-FEIRA, DIA 28 DE JUNHO

Assembleia deliberativa 
GREVE À VISTA

Data: 28 de junho (terça-feira)
Hora: antes do expediente

Local: portões de empresa em 
Belém e regionais

Pela segunda vez consecu-
tiva o presidente da Cosanpa, 
José De Angelis, adiou reunião 
de negociação com o Sindicato 
dos Urbanitários. A negociação 
estava marcada para o dia 21 de 
junho e foi adiada para a sexta-
-feira, 24. Na tarde do dia 24, a 
entidade sindical foi informada 
que a reunião fora novamente 
adiada, desta vez para o dia 27 
(segunda-feira). 

Realizaremos assembleias no dia 28 de 
junho, terça-feira, antes do expediente, nos 
portões da empresa, em Belém e regionais.

Se tivermos a reunião na segunda-feira e 
a empresa apresentar proposta, vamos levá-
-la à apreciação da categoria nas assembleias 
de terça-feira, 28. Conforme a decisão, vamos 
encaminhar a luta em busca do alcance das 
reivindicações. 

Caso não aconteça a reunião com a em-
presa na segunda-feira, dia 27, só nos restará 
debater e deliberar nas assembleias o cami-
nho da luta, aprovando um indicativo de greve 
por tempo indeterminado.

Na semana passada, o Sindicato realizou 
assembleias nos locais de trabalho, em Belém 
e regionais, socializando com a categoria o re-
sultado das reuniões ocorridas com a empresa. 

Os trabalhadores e trabalhadoras, insatisfei-
tos/as com a proposta em mesa, estão mobili-

zados a tomar uma atitude mais drástica para 
alcançar o reajuste das cláusulas econômicas. 

Por isso, é fundamental que você participe 
das assembleias nesta terça-feira, dia 28. Se 
tivermos novidades em relação à proposta, 
vamos submeter a todos e todas. Mas se não 
tivermos novidade, vamos assim mesmo de-
bater a situação e deliberar o caminho a tomar 
para buscar o que nos é justo e legítimo! 

Cabe a ressalva de que o acordo coletivo 
que temos hoje foi alcançado com mobiliza-
ção, paralisação e greve. Vamos em frente, a 
luta continua!


