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ATA DE REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS-2023 
LOCAL: JUIZ DE FORA/MG – 10.02.2023 

Participaram da reunião a MRS Logística S/A, representada por Cássio Ribeiro Proton, Frederico Lopes de Souza, 
Bárbara Alcantara, Bárbara Borges, 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 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,  Rondinelli Costa Lobo, Carlos Alberto Resende 
Lima, Sanderson Augusto de Castro, Paulo Adriano Pereira, Cláudio Adriani Ferreira, Robson Luiz Machado 
Barbosa, Leonardo de França e Reinaldo César Pacheco Ferreira, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
Ferroviárias de São Paulo – STEFSP, representado por seus diretores Valdir Cláudio de Paula, Gelson Ademar de 
Barros, Luiz Carlos Cardozo de Oliveira 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 Edison Marquetti e Arnaldo Pitana. 
Antes de iniciar os trabalhos com a pauta inerente ao Acordo Coletivo de PPR-2023, os representantes da empresa 
recepcionaram todos os participantes dessa reunião e destacaram que em razão da proximidade da data do 
convite, entenderam por bem realizar a reunião através da plataforma Microsoft Teams.  
Esclareceram 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-2023, com as metas que serão apresentadas a seguir. 
Os representantes da empresa iniciaram suas considerações destacando a abertura da negociação ainda em 
fevereiro, o que não aconteceu nos anos anteriores e que era essa uma das reivindicações das instituições sindicais 
e que esperam uma negociação com o habitual e costumeiro respeito mútuo, característica das partes envolvidas 
no processo negocial. 
Após as considerações preliminares, os representantes da empresa passaram a apresentar as metas que serão 
formalizadas através da minuta que será encaminhada aos sindicatos ao final desta reunião. 
Feitas as considerações iniciais e concluída a apresentação da proposta, assim como dos resultados, os 
representantes sindicais salientaram que considerando que a MRS vai encaminhar a proposta por e-mail vão 
proceder às avaliações detalhadas e pertinentes, para apresentarem suas considerações na próxima reunião. 
Em relação às metas de equipes, pelo SINTEF-CL foi solicitado esclarecimentos pertinentes às metas da Operação 
de Trens de Conselheiro Lafaiete, uma vez que duas metas não foram alcançadas e as informações não foram 
adequadamente prestadas. Sendo assim entendem e solicitam os dados que envolveram as metas (Atendimento 
ao PME e THP), durante o ano de 2022, visto que a categoria não está compreendendo como o resultado não foi 
alcançado. O SINTEF se manifesta contrário ao cruzamento das metas corporativas com as metas de equipe, 
posição que foi sustentada também pelo STEFSP e pelo SINDPAULISTA.  
Os sindicatos de forma geral solicitam maiores esclarecimentos sobre as metas de equipe, principalmente porque 
entendem ser necessário o acompanhamento sobretudo das equipes cujos resultados mensais não são 
satisfatórios, pois assim poderiam auxiliar na gestão para alcance dos objetivos. 
Os sindicatos solicitaram o detalhamento da meta “Garantir Entregas dos Compromissos do Novo Contrato”, 
solicitação com a qual os representantes da MRS se comprometeram a encaminhar por e-mail após a reunião. 
Os sindicatos de forma unânime solicitam a alteração da fórmula de premiação, sugerindo para tanto R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) somados a 2,5 (dois vírgula cinco) salários base do colaborador, acrescidos do adicional 
de periculosidade ou insalubridade para aqueles empregados que os recebam.  
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-2023 com as metas propostas, ficando 
definida a próxima reunião presencial para o dia 07/03/2023 às 13 horas e 30 minutos em Juiz de Fora. 
Juiz de Fora, 10 de fevereiro de 2023. 
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