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SOLIDARIEDADE AOS RODOVIÁRIOS e DENÚNCIA DE ARBITRARIEDADE 

O Sindicato dos Urbanitários do Maranhão - STIU/MA já manifestou no último dia 17 sua 

solidariedade aos companheiros e companheiras rodoviários em greve por seus direitos, por 

respeito e por dignidade.  

Agora, além de prestar solidariedade, queremos denunciar o grave ataque sofrido pela 

categoria em greve e pelo seu Sindicato, com a decretação de prisão de todos os diretores da 

entidade sindical, sob alegação de que não cumpriram a decisão judicial do dia 16, proferida 

por desembargadora do TRT-MA/16ª Região. 

A última decisão judicial reafirma as determinações da liminar anterior, que determina que o 

Sindicato dos Rodoviários garanta 80% da frota de ônibus circulando na grande São Luís; 

Impõe multa diária de 50 mil reais ao Sindicato dos Trabalhadores; Proíbe o Sindicato dos 

Rodoviários de fazer atos e manifestações, como “operação catraca livre”, “operação 

tartaruga”, piquetes de greve, dentre outras; e, por fim, decreta a prisão dos membros 

diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. 

Diante disso, não podemos calar. É preciso denunciar essa grave violação do direito de greve e 

criminalização da luta dos trabalhadores. Há muito tempo, o direito constitucional de  greve 

vem sendo limitado, cerceado e atacado. Todo mundo sabe que greve com 80% dos 

trabalhadores em atividade funcional não é greve. A decisão, assim, inviabiliza o movimento e 

impede que os rodoviários usem seu último recurso legal para lutar por seus direitos mais 

básicos: empregos, salários mais dignos e condições de trabalho. 

Mais grave ainda é o atentado claro à democracia, uma vez que a decisão proíbe o Sindicato 

de promover atos e manifestações e ainda decreta a prisão dos dirigentes sindicais que 

conduzem o movimento paredista. 

É uma violação do direito de organização e luta sindical, que bem expressa a atual conjuntura 

com ataques constantes à democracia, abusos de parte dos membros do Poder Judiciário e 

massacre a todos os direitos da classe trabalhadora.  



O STIU-MA e os urbanitários do Maranhão, assim, reiteram sua total solidariedade aos 

companheiros e companheiras rodoviários e a toda diretoria do Sindicato dos Rodoviários. A 

luta de um é a luta de todos e todas! 

A Diretoria do STIU-MA 


