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CUT manifesta apoio à Greve e a Luta dos trabalhadores/as rodoviários da Grande São Luís (Maranhão) 

 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) manifesta seu irrestrito apoio à Greve e a Luta dos trabalhadores/as 

rodoviários da Grande São Luís (Maranhão) e nossa solidariedade às companheiras e aos companheiros da direção 

do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão (STTREMA) que, em uma 

decisão judicial inaceitável e ilegal, tiveram suas prisões decretadas por uma desembargadora do Tribunal de 

Justiça do Maranhão. 

Os trabalhadores/as lutam por reinvindicações absolutamente justas e legitimas, tais como o reajuste nos salários, 

ticket-alimentação, inclusão de um dependente no plano de saúde, regularização dos salários atrasados e ainda 

que sejam assegurados os empregos dos cobradores de ônibus. Vale ressaltar que o próprio Prefeito de São Luís, 

Eduardo Braide, afirmou que os direitos dos rodoviários não vêm sendo cumpridos pelas empresas de ônibus – e 

que os recursos repassados pela prefeitura ao setor de transporte não estão sendo repassados aos trabalhadores/as 

Repudiamos mais uma vez o papel nefasto que a justiça, em sua imensa maioria, vem desempenhando em matéria 

de direitos trabalhistas e, sobretudo, ao direito de greve. Não contente em determinar uma série de exigências que 

na prática já impediam os trabalhadores de exercer o seu legitimo direito de paralisar suas atividades – como 

exigir o funcionamento de 80% dos ônibus da frota de ônibus, estipular multas abusivas, impedir que os ônibus 

transitassem com “catracas lives” etc. – a justiça do Maranhão determinou a prisão de toda a direção do sindicato. 

Tal medida atenta de maneira inequívoca aos direitos à livre manifestação, associação e de greve, devendo, 

consequentemente, ser revogada imediatamente. Ao decretar a prisão dos sindicalistas, o poder judiciário mais 

uma vez deixa patente a sua parcialidade em matéria laboral e o seu apoio incondicional ao capital e a exploração 

da classe trabalhadora.  

 

Todo apoio à luta dos Rodoviários do Maranhão! 

Em defesa do direito de greve! 

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021 

 

Direção Executiva da CUT 


