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ATA DE REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS-2021 
LOCAL: JUIZ DE FORA/MG – 10.08.2021 

Participaram da reunião a MRS Logística S/A, representada por Cássio Ribeiro Proton, Frederico Lopes de Souza, Bárbara 
Borges, Débora Brandão, Renato Henriques Vilarinho, Diogo Kling e José Augusto Barbosa, 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 seus diretores, Fernando Mendes Henriques, Cláudio Adriani Ferreira, 
Rondinelli Costa Lobo, Carlos Alberto Resende de Lima, Geraldo Eustáquio Bicalho, Sanderson Augusto de Castro e Leonardo de 
França, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo – STEFSP, representado por seus diretores Valdir 
Cláudio de Paula, Gelson Ademar de Barros, Fernando Lira, Luiz Carlos Cardozo e Gerson Carlos Campos, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte – STEFBH, representado por seus diretores, Vanderson Brites, e 
Valmir Santos, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas – SINDPAULISTA, representado por seu 
diretor, Pedro Edison Marquetti. 
Os representantes da empresa recepcionaram todos os participantes dessa reunião e mais uma vez destacaram que em razão 
da pandemia decorrente do COVID-19, o processo de negociação continua com as reuniões através da plataforma Microsoft 
Teams. 
Iniciados os trabalhos, pelos representantes da empresa foi destacado que receberam dos sindicatos (STEFSP, SINDPAULISTA, 
STEFZCB e STEFBH) a solicitação para que fosse agendada a presente reunião, visando esclarecimentos pertinentes às metas 
propostas, sendo assim a MRS trouxe como solicitado, o Sr. José Augusto Barbosa, Gerente de Controle de Operação, que 
passou a discorrer principalmente sobre o planejamento e execução da meta de carga geral. 
Feitos os esclarecimentos pertinentes, os sindicatos apresentaram os questionamentos principalmente sobre a dificuldade de 
alcance desta meta, durante a reunião as indagações foram respondidas, entretanto, os sindicalistas ressaltaram que o alcance 
principalmente da meta de carga geral, não é simples, sobretudo em razão do resultado alcançado no primeiro trimestre. 
Ressaltaram o impacto que pode ocorrer com uma possível interrupção da hidrovia Tietê-Paraná.  
Em face dos questionamentos apresentados pelos sindicatos, pela MRS foi destacado que o planejamento e expectativa pelo 
segundo semestre é extremamente positivo e que os resultados apresentados principalmente no mês de julho/2021, que 
representou recorde, deve permanecer como balizador para a meta de carga geral, sobretudo porque a demanda vem se 
apresentando de forma positiva. 
Ainda sobre os questionamentos sindicais, os dirigentes trouxeram novamente a preocupação com a meta de renovação da 
concessão, sobretudo quanto ao seu alcance no ano de 2021, destacaram ainda ser necessário que a empresa esclareça de 
forma mais detida às equipes, seu desdobramento, de maneira que todos tenham ciência de sua participação. 
Quanto às dúvidas da meta de renovação da concessão, pelos representantes da empresa, foi reiterado que o processo 
encontra-se em poder do MINFRA e que, segundo o próprio ministro da Infraestrutura, deve ser encaminhado ao TCU no início 
do mês de setembro. Pelos sindicalistas foi ressaltado que nesse aspecto, interessa não apenas o encaminhamento ao TCU, 
mas principalmente a assinatura no ano de 2021. 
Pelo SINTEF-CL fica recusada a proposta apresentada pela empresa, se mantendo aberto à continuidade da negociação.  
Em face das ponderações apresentadas pelo SINTEF, pelos representantes da empresa foi reiterado que a proposta que se 
encontra em análise, é final, não havendo possibilidade de alteração. 
Sendo assim, pelos demais sindicatos foi esclarecido que após esta reunião, será realizada uma outra reunião apenas das 
entidades sindicais (STEFSP, STEFZCB, SINDPAULISTA e STEFBH), que devem analisar a proposta final da empresa, para 
deliberação quanto à assinatura ou não do acordo de PPR e que esta decisão será comunicada à MRS, valendo esclarecer que o 
STEFSP e SINDEPAULISTA, caso deliberem no sentido de assinatura, devem submeter à apreciação da categoria em assembleia 
agendada especificamente para tal finalidade. 
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, desta ata. Ficando a MRS no aguardo da resposta dos sindicatos quanto à assinatura  do Acordo Coletivo de PPR-
2021. 
Juiz de Fora, 10 de agosto de 2021. 
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