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O número de contaminados e mortos pela Covid-19 
aumenta assustadoramente. Sindicato apresentou, 
em março, ao governo estadual e às direções do Metrô, 
ViaQuatro e ViaMobilidade uma proposta para evitar 
a disseminação do novo coronavírus. Até agora não 
obteve retorno das autoridades

Metrô precisa de um Plano de 
Emergência em Defesa da Vida

Metroviários lutam para garantir direitos

Crise do coronavírus

Em meio à pandemia que afeta 
a vida de todos os trabalhadores, 
o governador Doria e o Metrô ata-
cam as condições de vida tentando 
retirar direitos da categoria. O 
Acordo Coletivo dos metroviários 
venceu em 30/4 e a empresa 
apresentou uma série de ataques. 

Os metroviários, como outros 

trabalhadores, não deixaram de 
cumprir suas funções essenciais. 
Enfrentam diariamente aglomera-
ções e podem levar para as suas 
casas o vírus. O governo estadual 
e a direção do Metrô exibem vídeos 
homenageando os metroviários, 
mas estão se aproveitando da 
crise para tentar retirar direitos 

dos trabalhadores.
Atacar direitos de qualquer 

trabalhador no meio desta crise é 
uma demonstração de crueldade. 
A proposta dos trabalhadores é a 
de prorrogação do Acordo e ne-
gociação ao fi nal da pandemia. Os 
metroviários não aceitarão essa 
covardia.

O prefeito Covas errou ao 
estabelecer um novo rodízio 
sem oferecer medidas para que 

as pessoas pudessem fi car em casa. 
A medida provocou o aumento de 
passageiros no transporte público e a 
possibilidade de contágio.

O Sindicato dos Metroviários 
elaborou um Plano de Emergência 
que tem como principal meta 
reduzir drasticamente o fl uxo de 
passageiros para evitar aglomerações. 
Segundo o Plano, somente devem 
ser transportados os profi ssionais 
de serviços essenciais e pessoas que 
procuram atendimento médico. Para 
isso, os governos devem paralisar as 
atividades não essenciais e garantir 
estabilidade no emprego e renda para 
que o restante da população possa fi car 

em casa e se proteger.
O transporte público é o segundo 

local com maior risco de contaminação, 
perdendo apenas para os hospitais. 
Mesmo assim o governador Doria e a 
direção do Metrô não aceitaram sequer 
discutir o Plano. Enquanto isso, o 
transporte segue lotado levando risco 
de morte aos usuários e funcionários 
do metrô. Se Bolsonaro é o principal 
obstáculo na luta contra o vírus, Doria e 
Covas também não apresentam medidas 
efetivas para evitar o crescimento da 
contaminação.

O Sindicato insiste na urgência 
deste Plano de Emergência. Segue 
buscando negociar com governo e 
fará o que for possível na defesa de 
todas as  medidas que defendam a 
vida da população e dos metroviários.
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