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ATA DE REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE 2015/2016 
LOCAL: JUIZ DE FORA/MG – 20.05.15 

 
Participaram da reunião a MRS Logística S/A, o Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil – STEFZCB, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas na Área de Transporte e Manutenção em 
Equipamentos Ferroviários de Conselheiro Lafaiete - SINTEF-CL, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo – STEFSP, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte – STEFBH e o Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas – SINDIPAULISTA, 
conforme lista de presença anexa. 
Iniciando a reunião, pelos representantes da empresa ocorreram manifestações 
destacando o início das negociações, com votos de que as reuniões transcorram 
com o habitual e costumeiro clima de cordialidade e transparência, características 
sempre presentes entre as partes.  
Na sequência da reunião os representantes da empresa procederam a uma 
apresentação sobre o contexto econômico que envolve a MRS no mercado interno e 
externo, sobretudo no que se refere à retração econômico-financeira pela qual 
atravessa o país. 
Após as considerações iniciais os dirigentes sindicais se manifestaram 
preliminarmente destacando a preocupação de todas as entidades com as 
demissões, esclarecendo inclusive ser necessário em detrimento da discussão de 
acordo, avaliar com a empresa as questões afetas a desligamentos e propuseram 
que seja criada uma comissão com a participação dos sindicatos, a fim de que 
algumas alternativas sejam vislumbradas com a finalidade de evitar novas 
demissões na empresa. 
Além desta proposta de uma comissão para discutir o assunto, as entidades 
sindicais solicitaram que sejam suspensas as demissões e seja também garantida a 
data base. 
Os representantes da empresa destacaram que está assegurada a manutenção da 
data base e que vão levar à diretoria da empresa a proposta das entidades sindicais 
com relação às questões inerentes às demissões. 
Destacaram ainda que após analisar as pautas de reivindicações sindicais, assim 
como o cenário econômico-financeiro externo e interno, elaboraram a proposta da 
empresa alinhada de acordo com a conjuntura atual pela qual atravessa a MRS.  
Sendo assim a empresa entrega aos sindicatos a sua proposta para o Acordo 
Coletivo de Trabalho para o período de 2015/2016, que propõe o congelamento dos 
benefícios e salários, com o pagamento de um abono excepcional e exclusivo pago 
na vigência do Acordo Coletivo 2015/2016 no valor de R$2.700,00 a ser pago em 
até 15 dias após a assinatura do presente acordo.  
Esclareceram os sindicatos que estarão procedendo à análise da proposta da 
empresa e apresentarão suas considerações na próxima reunião. 
Sem mais para o momento encerrou-se a presente reunião seguindo a ata anexada 
à lista de presença assinada por todos, ficando esclarecido que a próxima reunião 
será agendada e comunicada às entidades sindicais. 
Juiz de Fora, 20 de maio de 2015 

 
 
 


