
� gerais Belém, quinta-feira, 22 de junho de 2o17

P rotesto em frente à Com-
panhia de Saneamento 
do Pará (Cosanpa) reu-

niu servidores, ontem de ma-
nhã, para cobrar reajustes sa-
lariais e melhores condições de 
trabalho. Ontem foi o segundo 
e último dia de paralisação dos 
servidores da Cosanpa, já que a 
categoria dos urbanitários deci-
diu iniciar a paralisação de 48h 
na última terça-feira. Cerca de 
90% dos funcionários aderiram 
à paralisação. Hoje, está prevista 
uma reunião entre a categoria e 
a direção da Cosanpa para tratar 
dos rumos da paralisação e das 
demandas apresentadas. 

Segundo o diretor do Sindi-
cato dos Urbanitários do Pará, 
Antônio Carlos Siboia, até agora 

não tiveram êxito as negocia-
ções com a Cosanpa, que se 
iniciaram há dois meses. “A di-
reção da Cosanpa tem se mos-
trado irredutível. Não está tendo 
autonomia para dialogar com os 
servidores e insiste em reajuste 
zero. Nós estamos fazendo um 
protesto de 48 horas, em uma 
organização com todos os tra-
balhadores, no sentido de forçar 
a direção da empresa, para que 
esta se sensibilize”, explicou. 

A categoria garantiu que, 
mesmo durante a paralisação, a 
população não foi prejudicada. 
“Conseguimos quase 100% de 
adesão da categoria, mas ainda 
assim mantivemos os serviços 
essenciais para a população, 
que estão sendo assegurados 

normalmente”, afirmou Siboia. 
Em nota à redação, a Cosanpa 

informou que tem se reunido 
com o sindicato dos urbanitá-
rios. De acordo com a empresa, 
os representantes não aceitaram 
a proposta de reajuste de 3,9% 
no tíquete-alimentação. 

Sobre a paralisação, a Co-
sanpa destacou na nota que os 
sindicalistas “fecharam na ma-
nhã de hoje (ontem) todos os 
acessos dos empregados à sede 
da companhia em São Brás, 
mas após terem sido recebidos 
pelo presidente da Cosanpa, 
os representantes do sindicato 
decidiram liberar a entrada dos 
empregados apenas a pé”. Se-
gundo a nota, a entrada de veí-
culos só foi permitida pelos ma-

nifestantes aos carros que são da 
Cosanpa.

“Em alguns dos setores da 
Cosanpa, como a eletromecâni-
ca, a falta de empregados chegou 

a 50% nesse primeiro dia de pa-
ralisação, mas não impediu que 
os serviços programados fossem 
realizados”, conclui a nota da 
Cosanpa.

Servidores protestam
funcionários da cosanpa paralisam atividades para exigir reajuste salarial; serviços essenciais são mantidos

trabalho

  Servidores da Cosanpa também cobram melhores condições de trabalho
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