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COSANPA

INFORMATIVO

No discurso de campanha 
para sua eleição do primeiro 
mandato, o governador Helder 
assumiu o compromisso junto 
à população de não privatizar a 
Cosanpa. Naquela ocasião, ele 
afirmou que a Cosanpa teria in-
vestimento e não seria vendida. 
No entanto, agora, passada a 
reeleição, ele constituiu uma co-
missão para claramente operar 
a privatização da Companhia de 
Saneamento. 

O Decreto que institui a Co-
missão Estadual de Desestati-
zação foi publicado na quarta-
-feira, dia 23/11 e nomeia para a 
Comissão cinco membros (veja 
neste informativo), pessoas es-
tratégicas para fazer o repasse 
da água e esgoto para empresas 
privadas, exatamente como fez 
o governador Almir Gabriel em 
1998, quando vendeu a Celpa, 
com o discurso da eficiência e 
menor tarifa. Na prática, o pa-
raense viu o contrário, serviços 
ruins, cobranças indevidas e tari-
fa entre as mais caras do Brasil.

Dentre os membros da Comis-
são, o governador colocou o ex-
-presidente da Cosanpa Eduar-
do Ribeiro, numa demonstração 
explícita de que pretende privati-
zar a Companhia, indo na con-
tramão do mundo. Muitos países 
estão exatamente reestatizando 
o serviço de água e esgotamen-
to sanitário, pois viram na práti-
ca que empresas privadas não 
dão conta de prestar o serviço e 

Governo Helder monta comissão para privatizar empresas públicas
nem têm interesse em fazer os 
investimentos necessários ao 
setor. No caso do Pará, onde o 
serviço ainda está entre os pio-
res índices no ranking nacional, 
muito longe da universalização, 
a situação é pior, afinal empresa 
privada não tem compromisso 
com a universalização da água e 
esgoto, mas com o lucro.

O Decreto define que a Co-
missão de Desestatização será 
presidida pelo titular da Procu-
radoria Geral do Estado, Ricar-
do Sefer, sim, aquele que vem 
trabalhando contra a reposição 
salarial dos trabalhadores/as 
da Cosanpa e a favor de des-
contos de dias de greve. Temos 

informação de que este senhor 
esteve no TRT para trabalhar 
nos bastidores do julgamento da 
decisão sobre a legalidade da 
greve e desconto de dias para-
dos.

A intenção, há anos, é clara, 
impedir melhorias salariais e 
em demais direitos para tornar 
a Cosanpa atrativa a empresas 
privadas. Vamos retomar instru-
mentos de resistência e intensi-
ficar a luta contra a privatização 
da água! Sabemos que se trata 
de um elemento essencial à vida 
e por isso não pode ser objeto 
de ganância, de lucro descabi-
do, não pode ser privatizada! 
Vamos à luta!

Decreto possui quatro membros do Conselho 
de Administração da Cosanpa

(Continua no verso)

Sindicato intensifica a luta contra a 
privatização das empresas públicas



Comissionados vão levar falta
Na tarde do dia 18 de novembro, o presidente da 

Cosanpa, José De Ângelis, foi até a diretoria financeira e 
procurou o diretor e os gerentes comissionados. A res-
posta foi uma só: eles não retornaram do almoço para o 
expediente da tarde, como sempre fazem diariamente. 
Essa prática absurda de furar o expediente da tarde tem a 
anuência (consentimento) do presidente, que isenta essa 
turma do registro do ponto e agora faz a cena, dizendo 
que vai descontar. Na verdade, nenhum diretor ou gestor 
toma qualquer medida moralizadora contra esses que não 
trabalham, mas recebem normalmente no final do mês. É o 
uso político da Cosanpa. Isso sim precisa acabar. 

Quem gerencia a Unam
Tivemos conhecimento que o gestor da Unam ficou 

afastado por motivo de doença. Mas, vez ou outra 
aparece na unidade dando ordens. Foi nomeado um 
interino, que ficou doente e está afastado. Há quase 
um mês a unidade está sem comando. O interessante 
é que, quando precisam comprar algo, um funcionário 
tem que ir até o hospital, onde o interino está interna-
do, para que ele assine o cheque, para a efetivação da 
compra. Essa desordem traduz o estilo de gestão do 
presidente, um fanfarrão (alardeia coragem sem ser 
corajoso). Ele diz ser o bamba por ter, segundo ele, 

40 anos de gestão pública, mas na realidade precisa 
urgentemente se atualizar.

Assaltos no setor do Paar
Recebemos denúncias dos operadores do setor do 

Paar que desde o início desse ano, o setor já foi as-
saltado cinco vezes. Os meliantes já levaram a porta 
de alumínio, extintor de incêndio, cabos elétricos, e o 
frigobar dos operadores, sem que a área responsável 
tomasse medidas para, pelo menos, dificultar o acesso 
ao local. Mesmo com todas essas ocorrências, parte 
do muro continua derrubado. O próprio caminhão da 
empresa contratada para deixar o clorogás derrubou 
um pedaço do muro e ficou por isso mesmo. Diante da 
nossa pressão para que a empresa contratasse segu-
rança, o gestor da unidade ouviu do responsável pelo 
serviço patrimonial que o gerente deveria recolocar a 
porta de alumínio e que a empresa não tem condições 
de resolver essa situação. Em contato com os trabalha-
dores e diante de tanta insegurança, propusemos que 
à noite, os operadores tirem serviço na UnBr e só vão 
no Paar apenas para fazer a manobra, acompanhado 
do motorista da Cosanpa, até que a diretoria da empre-
sa reveja sua posição de dar melhores condições de 
trabalho e mais dignidade aos trabalhadores dos seto-
res isolados da empresa conforme prevê nosso ACT.

Não é a primeira vez que um governo investe na priva-
tização da Cosanpa. Em um passado recente, o Sindicato 
liderou comitês e fóruns em defesa da Cosanpa pública. 
E agora vamos novamente retomar essa mobilização. Va-
mos juntar nossos parceiros, entidades da sociedade civil 
organizada, parlamentares, movimentos sociais e demais 
lideranças políticas para organizar a luta pela vida. Vamos 
abrir esse debate com a sociedade, mostrar que o gover-
no do Estado repassa cerca de R$ 18 milhões mensais, 
mas tanto a sociedade como os trabalhadores/as NÃO 
têm a transparência do que é feito desse dinheiro.

Vamos colocar para a opinião pública os contratos mi-

lionários da direção da Cosanpa com empresas tercei-
rizadas, pagas com recursos próprios da Cosanpa, que 
não beneficiam nem os consumidores, nem a própria 
Companhia de Saneamento, ao contrário, sangram os 
cofres da empresa e do Estado, beneficiando interesses 
individuais, particulares, articulação do deputado Prian-
te, tudo com o aval do próprio governo do Estado. 

O deputado, que deveria trabalhar para colocar 
realmente em prática a universalização do serviço de 
saneamento, tem compromisso com o sucateamento 
da empresa. Vamos fazer debates nas casas legislati-
vas e com a sociedade.

Comitê contra a privatização da Cosanpa

Sindicato intensifica a luta contra a 
privatização da Cosanpa (continuação)

Denúncias

Data-base 2022: Cosanpa recorre da 
decisão favorável aos trabalhadores/as

Na terça-feira, 29/11, expirou o 
prazo de recurso da decisão da 
Seção Especializada 1, do TRT8, 
do dia 21/11, na ação de dissídio 
de greve ajuizada pelo Sindicato 
dos Urbanitários do Pará, que 
deu ganho de causa aos traba-

lhadores/as. Tivemos informação 
de que a empresa, por orientação 
da Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) e do Conselho de Adminis-
tração da Cosanpa, recorreu da 
decisão numa tentativa de adiar 
o pagamento do reajuste salarial 

deterimnado pelo TRT8. O Sin-
dicato recorreu da decisão, mas 
para abranger a integralidade das 
reivindicações da categoria que 
já estavam previstas no acordo 
coletivo anterior. Em breve, divul-
garemos mais informações.


