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

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG – 30.06.2020 
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, 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, 
Pedro Marquetti e Ariovaldo Bonini Baptista. 
Iniciados os trabalhos, pelos representantes da empresa foi esclarecido que conforme ficou ajustado 
na segunda reunião realizada no dia 26/06, os sindicatos encaminhariam por e-mail até esta data, as 
alterações solicitadas pelas entidades sindicais para a proposta da empresa em relação ao acordo de 
PPR-2020. Entretanto no mesmo dia 26/06, os dirigentes sindicais estabeleceram contato telefônico 
com a MRS, solicitando o agendamento desta reunião para que os sindicatos tivessem oportunidade 
de apresentar devidos esclarecimentos. Sendo assim esta reunião foi agendada para esta finalidade. 
Também foi esclarecido que os representantes da empresa receberão os pleitos sindicais, suas 
considerações e posteriormente procederão à respectiva análise interna. 
Feitas as considerações inicias e reforçando sempre o compromisso de respeito mútuo característico 
dos processos negociais entre as partes, foi aberto o espaço para que os sindicatos pudessem 
apresentar suas considerações, esclarecimentos, observações e os respectivos pleitos em relação à 
proposta apresentada pela MRS. 
Desta forma os diretores sindicais passaram a esclarecer que entenderam a proposta da empresa 
com desafios arrojados, o que resultou inicialmente por parte dos sindicatos no pedido de 
manutenção das metas do acordo de 2019, principalmente porque pensam sempre na possibilidade 
de proporcionar uma premiação aos trabalhadores representados, desta forma, destacando que 
estão cientes da importância dos indicadores propostos pela empresa, os sindicatos prepararam os 
pleitos que passam a apresentar, cujo arquivo será encaminhado por e-mail ainda hoje para a MRS.  
Feitas as considerações sindicais, pelos representantes da empresa mais uma vez foi destacado que o 
programa de PPR representa a busca por objetivos desafiadores, metas cujo alcance possa 
representar sempre um avanço em relação à rotina e ao cotidiano da gestão produtiva da empresa e, 
reiteram que o programa de PPR da MRS sempre considerou metas que realmente representem 
desafios que superem os resultados já alcançados anteriormente, fundamentos que ensejaram mais 
uma vez a construção da proposta empresarial para o acordo de PPR do ano de 2020, que também 
contemplou as variações externas que influenciam diretamente a gestão de orçamento da empresa. 
Nesse aspecto destacando mais uma vez a importância da preservação do processo negocial, 
informam que procederão à análise de todos  os pedidos apresentados pelos sindicatos nesta 
reunião.  
Sendo assim encerrou-se a reunião, seguindo esta ata transmitida por e-mail para todos os 
presentes, ficando mais uma vez esclarecido que a próxima reunião será agendada oportunamente. 
Juiz de Fora, 30 de junho de 2020. 
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