ATA DE REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS-2022
LOCAL: JUIZ DE FORA/MG – 09.05.2022
Participaram da reunião a MRS Logística S/A, representada por Cássio Ribeiro Proton, Frederico Lopes de Souza,
Bárbara Borges, Débora Brandão, Renato Henriques Vilarinho, Nathalia Scaldini e Victor Ludwig, o Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil – STEFZCB, representado por seus diretores
Carlos Alberto de Lima, Olavo Urbano de Souza Filho, Jorge Luiz de Almeida e Oscar Augusto Rezende de Oliveira
Junior, Thiago João da Silva Marinho e Giuliano Villas Boas, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas na Área de
Transporte e Manutenção em Equipamentos Ferroviários de Conselheiro Lafaiete - SINTEF-CL, representado por
seus diretores, Fernando Mendes Henriques, Geraldo Bicalho, Rondinelli Costa Lobo, Carlos Alberto Resende Lima,
Sanderson Augusto de Castro, Cláudio Adriani Ferreira, Robson Luiz Machado Barbosa, Leonardo de França e Aldo
Ferreira de Paiva, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo – STEFSP, representado
por seus diretores Valdir Cláudio de Paula, Gelson Ademar de Barros, Luiz Carlos Cardozo de Oliveira, Diego
Henrique de Carvalho, Aleksandro Souza Vieira e Gerson Carlos Campos, o Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte – STEFBH, representado por seus diretores, Vanderson Brites, Adalberto
Castro, e Valmir Santos, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas – SINDPAULISTA,
representado por seus diretores, Pedro Edison Marquetti.
Antes de iniciar os trabalhos com a pauta inerente ao Acordo Coletivo de PPR-2022, os representantes da empresa
recepcionaram todos os participantes dessa reunião e destacaram que não obstante o arrefecimento da pandemia
da COVID-19, entenderam mas viável realizar esta reunião através da plataforma Microsoft Teams. Esclareceram
que ao final da reunião todos os representantes sindicais receberão por e-mail, a ata desta reunião e a minuta do
Acordo Coletivo de PPR-2022, com as metas que serão apresentadas a seguir.
Os representantes da empresa iniciaram suas considerações, observando que o ano de 2022 não vem
representando até o momento condições favoráveis do ponto de vista econômico, sobretudo considerando o fato
de as reações externas, principalmente com a prática de lockdown em duas grandes cidades chinesas, onde estão
dois dos principais portos, as consequências são sentidas diretamente no transporte das commodities como é o
caso do minério de ferro e, obviamente isso vem afetando diretamente os resultados.
Não obstante essas dificuldades que são públicas e notórias, como noticiados pelos grandes órgãos de imprensa, a
MRS envidou esforços para preparar a proposta que será encaminhada aos sindicatos, cuja explanação detalhada
se inicia agora, assim como dos resultados até então realizados.
Feitas as considerações iniciais e concluída a apresentação da proposta, assim como dos resultados, os
representantes sindicais salientaram que considerando que a MRS vai encaminhar a proposta por e-mail vão
proceder às avaliações detalhadas e pertinentes, para apresentarem suas considerações na próxima reunião, mas
ressaltam a preocupação com a meta de renovação da concessão.
Os sindicatos de forma unânime, destacam ser indispensável e prioritária a discussão do pagamento de uma
parcela fixa do PPR, razão pela qual reivindicam a inclusão de tal parcela no valor de R$2.000,00, com o
pagamento na folha do mês de julho, com quitação no dia 1º de agosto de 2022, ficando definido que o valor seja
pago independente do momento que o acordo for assinado. Portanto, antes de adentrar ao conteúdo da proposta
de acordo, fique definida a questão da parcela fixa.
Os representantes sindicais reivindicam a disponibilização do farol de metas no Portal RH, sobretudo para que os
dirigentes afastados das funções da empresa para se dedicarem aos sindicatos em tempo integral tenham
possibilidade de realizar a consulta.
Sem mais para o momento, após a leitura e aprovação da ata, encerrou-se a reunião, com o envio para os e-mails
de cada um dos presentes, da ata e da minuta do Acordo Coletivo de PPR-2022 com as metas propostas, ficando
esclarecido que a próxima reunião será agendada e comunicada oportunamente aos sindicatos.
Juiz de Fora, 09 de maio de 2022.
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