
 

ATA DE REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS-2021                             
LOCAL: JUIZ DE FORA/MG – 24.05.2021  

Participaram da reunião a MRS Logística S/A, representada por Cássio Ribeiro Proton, Frederico Lopes de Souza, Carlos 
Alberto Batista de Oliveira, 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,Jorge Luiz de Almeida e Valmir de Lemos, 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 e Paulo Adriano Pereira, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
Ferroviárias de São Paulo – STEFSP, representado por seus diretores Valdir Cláudio de Paula, Gelson Ademar de Barros 
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 Marquetti.  

Antes de iniciar os trabalhos com a pauta inerente ao Acordo Coletivo de PPR-2021, os representantes da empresa 
recepcionaram todos os participantes dessa reunião e destacaram que em razão da pandemia decorrente do COVID-
19, mais uma vez o processo de negociação ocorrerá com reuniões através da plataforma Microsoft Teams.  

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-2021, com as metas que 
serão apresentadas a seguir. Sendo assim, como habitualmente acontece, os representantes da empresa destacaram 
ainda os efeitos da pandemia nos resultados e procederam à explanação da proposta do Programa de Participação nos 
Resultados referente ao exercício de 2021, 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 especificamente em relação à meta de renovação da concessão destacam que não 
conseguem vislumbrar a ação direta da categoria na base para cumprir a respectiva meta, portanto, lembrando da 
importância da renovação, solicitam avaliação no sentido de que a meta de renovação da concessão seja considerada 
como fator de aceleração e não como meta.  

Os dirigentes sindicais esclareceram ainda que procederão à avaliação integral da proposta apresentada pela MRS e 
se pronunciarão na próxima reunião. Solicitaram também que seja avaliada a possibilidade de participação na próxima 
reunião de um integrante da equipe do PCCO para eventuais esclarecimentos acerca das metas de Heavy Haul e Carga 
Geral.  

O sindicato de BH se manifestou no sentido de que preferem debater o acordo de PPR antes do fechamento das metas 
corporativas, pois assim podem discutir as metas antes que entrem em produção.  

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-2021 com as metas propostas, ficando 
esclarecido que a próxima reunião será realizada novamente através da plataforma Microsoft Teams, no dia 31 de 
maio de 2021 às 14 horas. Juiz de Fora, 24 de maio de 2021.   
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