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o dia 26 de março de 2020, o NS I N D I F E R R O  r e c e b e u  u m a 
not icação (Nº  38623 .2020) 

acompanhada de recomendações (nº 
38363.2020) do MPT – Ministério Público do 
Trabalho, endereçados à CCR Metrô Bahia. 
A advertência se deu através de uma 
denúncia anônima, cobrando medidas 
protetivas para os trabalhadores da 
empresa, com o advento da COVID-19. 
As ações do órgão federal ocorreram 8 dias 
depois que o SINDIFERRO já tinha enviado 
a carta para empresa, no intuito que ela 
cumprisse o seu papel institucional e desse 
assistência necessária para proteger os 
trabalhadores (as) da Companhia, bem 
como, os usuários, do contágio ao Novo 
Coronavírus. 

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE FILIADO A FITF/CNTTL/CUT ANO XXX Nº 768/ABR/2020

Já no dia 20 de março, dois dias após o 
primeiro alerta, o Sindicato dos Ferroviários 
e Metroviários mandou outro documento, 
reiterando a última correspondência. Na 
ocasião citou inúmeras denúncias feitas por 
trabalhadores e diretores da entidade que 
estiveram “in loco” em todas as estações do 
metrô,  como falta de mater ia l  de 
higienização e empregados laborando com 
sintomas de gripe. 
No dia 23 de março, a CCR Metrô Bahia 
encaminhou carta, em resposta ao 
SINDIFERRO, informando que todas as 
medidas recomendadas pela OMS – 
Organização Mundial da Saúde, foram 
rigorosamente realizadas. 
A seguir, acompanhe as correspondências 
enviadas pelas instituições envolvidas, 
descritas anteriormente: 

SINDIFERRO cobra da CMB medidas para 
proteger trabalhadores e usuários contra o Coronavírus



Unidade    Ferroviária2

Da esq. para dir.: Pedro Lima, João Matos, 
Antonio Eduardo e Manoel Cunha
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SINDIFERRO recebe Comunicação sobre Adiamento dos 
depósitos do FGTS 

 CCR METRÔ BAHIA

 
x

 

 
Edmilson Pinheiro da Silva

  
 

seg., 30 de mar. 

   
 

para SINDIFERRO

 

 
 

Boa tarde! Espero que este o encontre bem!

 
  

Em função do cenário de pandemia causado pelo COVID-19, comunicamos que o 
Grupo CCR adotará a suspensão dos depósitos do FGTS referente às competências de 
março, abril e maio de 2020 na conta vinculada do FGTS de cada colaborador, 
incluindo os já aposentados. 

 
  

A iniciativa está baseada nos termos da Medida Provisória 927, de março de 2020, e 
tem por objetivo atenuar os impactos financeiros oriundos da crise e minimizar o 
impacto nos empregos de nossos colaboradores.

 
  

Os recolhimentos do FGTS que seriam realizados nos meses de abril, maio e junho de 
2020 serão, portanto, acumulados e depositados a partir de julho de 2020 em 06 (seis) 
parcelas mensais e sucessivas, juntamente com os depósitos normais dos respectivos 
meses. Dessa forma, no dia 07 de dezembro

 

de 2020 todos os depósitos estarão 
devidamente regularizados.

 
  

Por meio deste comunicado, a CCR reafirma seu compromisso com a transparência, 
mantendo soluções responsáveis e sustentáveis para todos.

 
  

Atenciosamente,

 
 
  

  
 

A 3ª Rodada de Negociações está marcada para 
ocorrer, de forma virtual, no dia 14/04/20, às 14:30 
horas. 
Os diretores Paulino Moura, Manoel Cunha, Cloves 
Gomes, Verenízia Miranda e Gilberto Dantas 
participarão desta atividade. 


