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12/07/2022 | TERÇA-FEIRA

COSANPA

INFORMATIVO

SEM NEGOCIAÇÃO, A 
GREVE SEGUE ADIANTE!

OITAVO DIA DE GREVE NESTA TERÇA-FEIRA! 
Nesta terça-feira, dia 12 de 

julho, a greve dos trabalhadores 
e trabalhadoras da Cosanpa en-
tra em seu oitavo dia. Oportuno 
afirmar que chegamos a esse 
ponto por pura intransigên-
cia  do governo Helder, que 
poderia muito bem negociar e 
valorizar os trabalhadores/as 
da Cosanpa, mas prefere gas-
tar milhões com empreiteira e 
comissionados!

A greve começou em 5 de 
julho e a cada dia ganha mais 
adesões, mostrando que os 
trabalhadores/as não aceitam 
ficar sem reposição salarial. 
Obtivemos a informação de que 
na quinta-feira, 7, a situação 
referente à data-base/greve da 
categoria foi debatida em reu-
nião entre membros da Casa 
Civil e direção da Cosanpa.

Sabemos também que a 
discussão teve continuidade 
noutra reunião na sexta-feira, 8 
e que a empresa apresentou ao 
governo do Estado os cálculos 
referentes ao impacto financeiro 
da reposição salarial e do tíque-
te-alimentação. Apesar desses 
fatos, Casa Civil e Cosanpa não 
chamaram o Sindicato para ne-

gociação. 
Desta forma, a greve 

segue adiante. Vamos 
nos manter unidos e 
mobilizados em busca 
das justas e legítimas 
reivindicações. Esta 
semana, é importante 
aumentar a pressão, a exemplo 
do que fizemos na semana pas-
sada, quando realizamos um ato 
público que teve forte veiculação 
nos veículos de comunicação e 
mídias sociais.

Nossa greve foi a alternativa 
para rechaçar a proposta absur-
da da empresa de levar a discus-
são da data-base para outubro. 
Estamos falando de uma ques-
tão urgente: comida na mesa do 
trabalhador, coisa que não pode 
esperar! 

Todo pai e mãe de família 
sabe da dificuldade atual de fa-
zer feira e supermercado com a 

inflação galopante, corroendo o 
poder de compra dos trabalha-
dores/as, uma categoria que, 
mesmo sem condições dignas 
de trabalho, faz de tudo para 
manter o serviço prestado pela 
Cosanpa. 

A direção da empresa tenta 
adiar a negociação da nossa 
data-base, mas contrata cons-
tantemente pessoas para cargos 
comissionados com salários mui-
to acima da média dos efetivos, 
além de renovar com aumento 
contratos milionários com em-
preiteiras. Nossa greve é justa 
e legítima, por isso vamos em 
frente, a luta segue firme!

Oportuno afirmar que chegamos a 
esse ponto por pura intransigência  do 
governo Helder, que poderia muito bem 
negociar e valorizar os trabalhadores/as 
da Cosanpa, mas prefere gastar milhões 

com empreiteira e comissionados!


