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Doria e empresa atacam 
metroviários na pandemia

A falta de funcionários no 
metrô é um problema que se 
arrasta há bastante tempo. 

Os metroviários vivem sob tensão 
permanente, agravada agora 
com os perigos de contaminação. 
Como um trabalhador morreu em 
decorrência da Covid-19 e vários 
foram infectados, o número de 
metroviários que já era reduzido 
fi cou menor ainda. 

E é justamente num momento 
tão difícil, com falta de funcionários, 
contaminação e mortes, que o 
governador Doria e a direção do 
Metrô querem retirar direitos 
duramente conquistados pelos 
metroviários. É uma atitude que 
merece o repúdio de todos. 

Doria e empresa não negociam 
com os metroviários. Não recuam 
do corte de direitos. O Sindicato dos 
Metroviários desde março procura 
apontar planos para combater 
a disseminação do coronavírus. 
Propôs a prorrogação do Acordo 
Coletivo até o fi m do estado de 
calamidade pública e até abriu 
mão de reajuste salarial em 2020. A 
resposta foi diminuição e corte de 
vários direitos trabalhistas.

Na próxima segunda-feira 
(27/7) haverá uma assembleia 
que poderá decretar greve a 
partir do dia seguinte. Se isso 
acontecer, a responsabilidade 
é do governador e do Metrô.

Calamidade pública

Aproveitando-se do momento trágico provocado pela pandemia, o governador e o Metrô 
querem retirar direitos dos metroviários. Após inúmeras tentativas de negociação, todas 

sem sucesso, metroviários poderão entrar em greve no dia 28/7, próxima terça-feira

Segundo levantamento feito pelo Sindicato, um 
metroviário que estava na ativa e quatro afastados 
morreram pela Covid-19. Nas Linhas 1, 2, 3 e 15 chega 
a 325 o número de afastados. Há também afastamen-
tos nas Linhas 4 e 5 e nos terceirizados que atuam no 
metrô. Mas os números são bem abaixo da realidade 
porque existe subnotifi cação dos casos.  

MORTE e afastamentos entre metroviários

Um dos muitos ataques aos metroviários na pande-
mia é o aumento de contribuição para o plano de saúde. 
Justamente no momento em que os trabalhadores mais 
precisam de assistência médica, Doria/Metrô aumentam 
os valores. Se isso acontecer, muitos metroviários não 
terão como manter seus planos de saúde.

Ataque ao PLANO DE SAÚDE na pandemia
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