
 

  

Moção de solidariedade a Aldo Lima da Silva e de repúdio às ameaças que ele vem sofrendo 

 

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Recife, Aldo Lima da Silva, vem sendo 

ameaçado de morte por meio de redes sociais. As ameaças visam intimidar o dirigente do 

sindicato frente a uma iminente possibilidade de greve da categoria. 

A ameaça é um exemplo da histórica violência utilizada pela classe dominante brasileira 

para reprimir a luta e a resistência dos explorados e oprimidos no país.  

A nova direção executiva do SITRAEMG se solidariza com o dirigente sindical que sofre 

ameaça por causa de sua postura combativa e corajosa na defesa de sua categoria e classe. 

Defendemos a total liberdade sindical para que os trabalhadores rodoviários de Recife, 

assim como todos os trabalhadores, possam decidir sobre a conveniência e a oportunidade 

de fazer seus movimentos, cruzar os braços e defender direitos, enfrentando patrões, elite e 

governos. 

Infelizmente, a atual conjuntura e o governo federal são incentivo para a arrogância e o 

despotismo daqueles que incentivam o retrocesso, bem como a aniquilação dos direitos 

democráticos, sociais e trabalhistas. A Justiça e a lei não se fazem presentes em todo o 

território nacional para defender o a vida e os direitos humanos. 

A defesa do presidente do Sindicato dos Rodoviários de Recife é a defesa de quem luta em 

defesa do trabalhador, a defesa da liberdade de organização sindical e do direito 

democrático de lutar. O repúdio a essas ameaças criminosas tem que ser de todo o 

movimento sindical de nosso país. 

Por tudo isso, pela defesa daquelas e aqueles que lutam por direitos, pela defesa da 

liberdade sindical, por compreender que a violência contra esses lutadores é contra o 

conjunto dos assalariados deste país e de seus direitos democráticos de organização e de 

luta, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais – 

SITRAEMG - repudia as ameaças proferidas contra o presidente do Sindicato dos Rodoviários 

de Recife, Aldo Lima da Silva. 

 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2021. 
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