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INFORMATIVO

TODOS E TODAS À GREVE 
Nesta terça-feira, dia 5 de 

julho, os trabalhadores e traba-
lhadoras da Cosanpa iniciam 
uma greve por tempo indeter-
minado. Todos e todas devem 
parar os trabalhos contra a pro-
posta absurda feita pela direção 
da Cosanpa, que foi de adiar a 
negociação da data-base 2022 
para outubro.

Ou seja, temos um acumu-
lado de inflação de 12,47% 
(INPC/IBGE) referente ao perío-
do de maio de 2021 a abril des-
te ano, momento em que trans-
corre nossa data-base, mas na 
hora de sentar com o Sindicato 
para negociar as reivindicações, 
a empresa propõe “jogar” a 
data-base para outubro. É claro que não aceitamos ser jogados 
para o segundo semestre. E por isso, estamos parando as ativi-
dades na Cosanpa numa greve forte e participativa, mostrando 
à empresa que temos valor e não vamos ficar no prejuízo! 

Em maio, a direção da Cosanpa assinou termos aditivos aos 
contratos com empreiteiras, elevando os valores pagos. Os con-
tratos anuais entre a Cosanpa, a Servpred, Sabará e Bolonha já 
tinham preços elevados e agora passaram a valores estratosfé-
ricos. 

A Servpred, a Sabará e o Consórcio Bolonha estão levando 
a somatória de R$ 168 milhões, significando uma torneira aber-
ta a todo o volume, jorrando dinheiro a empreiteiras.

Por isso, nossa greve é justa e legítima. A direção da Co-
sanpa precisa ter competência para gerir de forma equânime 
os recursos, dando conta de contemplar a reposição das cláu-
sulas econômicas, sobretudo em tempo de carestia, pandemia 

e guerra. A exemplo de muitas 
lutas travadas nos últimos 30 
anos, vamos fazer uma greve 
forte e vitoriosa! Vamos em 
frente, a luta continua!

empreiteiras
trabalhadores

Quarto Setor 
sem energia

O 4º Setor da Cosanpa, loca-
lizado na avenida José Bonifácio, 
onde funciona o bombeamento que 
abastece bairros centrais de Belém, 
está sem energia elétrica há mais 
de 24h. Informações chegadas ao 
Sindicato dão conta de que houve 
uma pane no sistema elétrico.

Chegaram a comentar que 
poderia ter ocorrido um corte no 
fornecimento de energia devido falta 
de pagamento, como aconteceu 
no final de abril deste ano, onde a 
Equatorial Celpa cortou a energia 
dos seguintes locais; Jurunas, Icoa-
raci, Outeiro e Guanabara.

Mas até o momento a informa-
ção que temos é que realmente foi 
apenas um problema interno.


