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ATA DE REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - 
2020 

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG – 04.06.2020 
Participaram da reunião a MRS Logística S/A, representada por Cássio Ribeiro Proton, Frederico 
Lopes de Souza, Carlos Alberto Batista de Oliveira, Débora Brandão, Bárbara Borges, Renato Heriques 
Vilarinho, Diogo Kling e Laura Kronbauer, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da 
Zona Central do Brasil – STEFZCB, representado por seus diretores Carlos Alberto de Lima e Jorge Luiz 
de Almeida, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas na Área de Transporte e Manutenção em 
Equipamentos Ferroviários de Conselheiro Lafaiete - SINTEF-CL, representado por seu diretor, 
Fernando Mendes Henriques, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo 
– STEFSP, representado por seus diretores Valdir Cláudio de Paula e Gerson Carlos Campos, o 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte – STEFBH, representado 
por seus diretores, David Eliude Silva, Vanderson Brites, Adalberto Castro, e Valmir Santos, e o 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas – SINDPAULISTA, representado por 
seus diretores, Francisco Aparecido Felício, Pedro Marquetti e Ariovaldo Bonini Baptista. 
Antes de iniciar os trabalhos com a pauta inerente ao Acordo Coletivo de PPR-2020, os 
representantes da empresa recepcionaram todos os participantes dessa reunião e destacaram se 
tratar de um momento realmente histórico, não apenas em razão da pandemia decorrente do 
COVID-19, mas principalmente porque em razão dessa questão, todos os sindicatos atenderam ao 
convite para esta que é a primeira reunião telepresencial entre as partes, o que demonstra 
conscientização e o compromisso de todos com a agenda das relações trabalhistas e sindicais, 
portanto merece destaque o esforço de todos para que esse processo de negociação ocorra com o 
auxílio da tecnologia. 
Preliminarmente foi destacado pelos representantes da empresa 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-2020, com as metas que serão apresentadas a seguir.  
Sendo assim os representantes da empresa procederam à explanação da proposta do Programa de 
Participação nos Resultados referente ao exercício de 2020, assim como os resultados até então 
realizados. 
Feitas as considerações iniciais e concluída a apresentação da proposta, assim como dos resultados, 
os representantes sindicais passaram às observações pertinentes ao conteúdo apresentado. 
Os representantes sindicais preliminarmente solicitaram à MRS, que o farol de acompanhamento das 
metas seja também disponibilizado no Portal RH. 
Os dirigentes sindicais in verbis “reforçaram que o trabalhador está precisando receber aumento 
salarial real, lembraram ainda que no acordo coletivo 2018/2019 os trabalhadores perderam 2% de 
aumento já garantido por conta do desastre de Brumadinho”.  
Solicitaram que constasse em ata in verbis “que os salários da MRS são uns dos mais baixos do 
mercado e que a empresa não tem retribuído a altura o esforço de seus empregados que dão o 
sangue para manter a produção e saúde financeira da empresa, foi ainda lembrado aos 
representantes da empresa que a Vale já distribuiu três tickets extras no valor de R$700,00 e já vai 
para o quarto, sendo que a MRS nos tem negado o pedido do ticket extra no valor de R$300,00”. 
Os sindicalistas citaram a ação da empresa de antecipar o adiantamento do décimo terceiro, que 
pelo acordo coletivo seria feito na folha de julho, mas que na avaliação dos sindicatos “foi uma 
medida que não teve tanto impacto, tendo em vista que tal quantia já era  dinheiro do trabalhador, 
que lá no período de julho não poderá contar com esse valor”. Ressaltaram ainda que na visão dos 
sindicatos, “a empresa vem fazendo vários cortes que cada vez mais diminuem a renda do 
trabalhador, como por exemplo, das horas complementares que foram cortadas sem que os 
sindicatos fossem avisados, e para este item todos os sindicatos pedem a reconsideração da empresa 
com a volta do pagamento dessas horas, e estão os mesmos aguardando a resposta da empresa”.  
Afirmaram ainda “que estão cansados de receberem tantas negativas da empresa a vários pedidos 
que vem sendo feitos  para beneficiarem  os trabalhadores”.  Os dirigentes sindicais ainda 
destacaram que as metas do PPR devem ser alcançáveis e que algumas delas historicamente não são 
atingidas 100% e ainda questionaram algumas se realmente teriam a ação direta das equipes. 
 



 2 

Os representantes da empresa destacaram que respeitam as considerações sindicais, mas 
discordaram principalmente quanto às alegações pertinentes ao salário, destacando principalmente 
que este fórum é específico e pertinente ao PPR e, também nas questões que envolvem os 
tratamentos dispensados pela MRS nesse momento de pandemia, principalmente para manter todas 
as obrigações legais adimplidas. 
Encerrados os debates, dirigentes sindicais esclareceram ainda que procederão à avaliação da 
proposta apresentada pela MRS e se pronunciarão através de um e-mail que será encaminhado 
ainda nesta semana. 
Sem mais para o momento, encerrou-se a reunião, seguindo para os e-mails de cada um dos 
presentes, a ata e a minuta do Acordo Coletivo de PPR-2020 com as metas propostas, ficando 
esclarecido que a próxima reunião será agendada oportunamente. 
Juiz de Fora, 04 de junho de 2020. 
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