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COSANPA

INFORMATIVO

GREVE SUSPENSA ATÉ JULGAMENTO 
DE DISSIDIO 

 Aconteceu na quinta-feira, 
22/09 a segunda audiência de 
conciliação da greve da Cosanpa. 
O litigio mediado pela desem-
bargadora Rosita Nassar do Tri-
bunal Regional do Trabalho do 
Estado do Pará, teve a presença da 
comissão do sindicato que rep-
resenta os trabalhadores e trab-
alhadoras em greve, e atendendo 
a intimação da desembargadora, 
também compareceu o diretor 
presidente da Cosanpa José An-
tônio De Angeles.
 Não houve acordo, pois, 
a direção da Cosanpa intransi-
gentemente não aceitou nenhuma 
das propostas da desembargadora 
Rosita e nem da Procuradora do 
Trabalho Rita Moita. Ambas fiz-
eram diversas tentativas de con-
ciliação que foram ignoradas pelo 
presidente. Isso prova o desres-
peito para com os trabalhadores/
as, assim como com o Tribunal e 
toda a sociedade.
 Muitos trabalhadores e 

trabalhadoras acompanharam 
a audiência na Praça Brasil em 
frente ao Tribunal Regionaldo 
Trabalho, e muitos outros em 
todas as regionais do sindicato 
nos diversos munícipios onde 
a Cosanpa atua. Com o fim da 
audiência, se iniciaram as assem-
bléias que decidiram os próximos 
passos. As assembléias iniciaram 
na quinta, 22/09 e encerraram na 
sexta 23/09. A maioria dos trab-
alhadores e trabalhadoras vota-
ram pela suspensão da greve e 
voltam a trabalhar a partir de 00h 
de segunda-feira, 26/09.  A greve 
voltará para acompanhar o julga-
mento do dissídio coletivo em data 
ainda a ser definida pela Justiça do 
Trabalho.
 Encerra assim, essa etapa 
de tentativa de conciliação, onde a 
empresa não apresentou propostas 
que garantam a reposição salário e 
demais clausulas defendidas pelo 
sindicato. Na verdade, a direção 
da Cosanpa teve uma postura 

abusiva e desrespeitosa para com 
os trabalhadores/as e para com a 
justiça na pessoa da desembarga-
dora Rosita.
 Parabéns a todos e todas 
que permaneceram firmes e uni-
dos nessa greve que já dura mais 
de 80 dias. Somente através da 
luta conquistamos nossos direitos. 
Devemos permanecer unidos e 
alertas para que nenhum direito 
conquistado seja perdido. O 
sindicato têm atuado incansavel-
mente para garantir que a catego-
ria urbanitaria tenha seus direitos 
respeitados.
 Vale ressaltar, que a lon-
gevidade desta greve se deve a 
intransigência da diretoria da 
Cosanpa que se negou a negociar 
com a entidade sindical, e a pos-
tura arrogante do governador que 
ignorou a voz dos trabalhadores 
e trabalhadoras. Vamos juntos! A 
luta continua!!

Helder Barbalho em entrevista ao canal SBT  ao atacar o sindicato e a greve da Cosanpa disse que: “o 
sindicato precisa se importar com a qualidade do serviço prestado e não apenas com salários”. Em primeiro 
lugar, quem não se preocupa com a qualidade do serviço prestado é o governador que contrata comissiona-
dos sem qualquer preparo técnico para exercer as funções na empresa. Se o governo e a direção da Cosanpa 
se preocupassem realmente com a qualidade do serviço contratariam pessoas tecnicamente capacitadas.

O governador disse ainda: “fizemos reposição salarial aos urbanitários, em especial aos da Cosanpa em 
abril”. Mais uma vez o Helder mente. Em abril foi feita a reposição referente as perdas salarias de 2021, e 
isso após uma greve de 20 dias.

O sindicato vem esclarecer que o governador usa seu espaço de campanha eleitoral para mentir à popu-
lação sobre a Cosanpa, os trabalhadores e trabalhadoras da empresa, sempre lutaram por melhores salários 
e condições de trabalho, assim como, por melhores serviços à população do Pará. Repudiamos que PARA 
TENTAR SEGUIR EM FRENTE, O HELDER VENHA MENTIR NOVAMENTE SOBRE A COSANPA!

PRA SEGUIR EM FRENTE,      
HELDER MENTE NOVAMENTE


