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ATA DA REUNIÃO 

A partir das 14:00 horas, do dia 29 de março de 2021, por videoconferência no qual a Ata foi 

acompanhada e validada por todos sendo posteriormente enviada por e-mail para o seu devido 

registro, realizou-se a segunda reunião para tratar da negociação para celebração do Acordo 

Coletivo de Trabalho - PPR 2021, sendo que, de um lado o SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS 

DA ZONA ARARAQUARENSE, neste ato representado pelo Sr. Osvaldo Pinto pelos Diretores 

Sr. Carlos Renato da Silva  Pivotto e Sra. Suennia Resende Fraga Megela, SINDICATO DOS 

FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA, neste ato representado pelos Diretores Srs. Ciro Cesar 

Vianna e Vagner Andre Costa Camargo, SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS PAULISTAS neste 

ato representado pelos Srs. Francisco Aparecido Felicio – Presidente e Sr. Ariovaldo Bonini 

Baptista – Diretor Vice Presidente, e seu Diretores Srs. Antonio Carlos Fernandes de Freitas e 

Arnaldo Pitana, SINDICATO DOS FERROVIÁROS DA ZONA SOROCABANA neste ato 

representado pelos Srs. José Claudinei Messias – Presidente Interino e pelos Diretores Srs. 

Rogério Pinto dos Santos, Cícero Amaro Bezerra da Silva e José Humberto dos Santos, 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS DE BAURU E MATO GROSSO DO SUL neste ato 

representado pelos Diretores Sr. Roberval Duarte Placce e Marcos Antônio de Oliveira, 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, neste ato representado 

pelos Diretor Sr. Marcos Andreata, SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS DO RIO GRANDE DO 

SUL neste ato representado pelo, Sr. João Edacir Calegari Morais - Presidente, e pelo Diretor Sr. 

Jair Maciel Morais, de outro lado a RUMO S.A. - Malhas Paulista, Norte, Central, Oeste e Sul, 

respectivamente, representada neste ato pelo Srs. Luis Fernando de Carvalho e Michelle Cristina 

da Silva. 

Iniciados os trabalhos: 

PELAS EMPRESAS: 

Informa que avaliou a contraproposta apresentada pelos Sindicatos no que se refere o % do 

gatilho, bem como da distribuição dos pesos das metas coletivas, e apresenta a abaixo as suas 

considerações.  

Referente a distribuição dos pesos, as Empresas propõem a distribuição abaixo. 

 

Referente ao gatilho as Empresas concordam em manter em 70% da mesma forma que no ano 

de 2020. 
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PELOS SINDICATOS: 

Os sindicatos mantem o entendimento de que não tem nenhuma gestão sobre os dois novos 

indicadores, quais sejam, PROJETOS TRANSFORMACIONAIS e ESG. Ressaltamos que faltou 

transparência na apresentação sobre esses dois novos indicadores, entretanto, dentro das 

poucas informações pudemos entender que em nada podemos influenciar sobre esses 

indicadores, razão pela qual REITERAMOS NOSSA PROPOSTA: 

INDICADORES COLETIVOS % PESO / META 

Geração de Caixa  20,00% 

ROIC 20,00% 

Volume 50,00% 

Projetos Transformacionais 05,00% 

ESG 05,00% 

 100,00% 

Em relação ao gatilho que as empresas aceitam manter em 70%, queremos ressaltar que não há 

nenhuma evolução negocial nesse item, considerando que se trata de uma conquista da 

negociação passada que as empresas pretendiam regredir, o que foi prontamente rechaçado 

pelos sindicatos. 

Os sindicatos ponderam que a premiação precisa evoluir para possibilitar um ganho maior com o 

atingimento das metas, e, considerando que os sindicatos não participam da elaboração das 

metas de geração de caixa e Roic, propõe que a premiação passe a ser a partir de 04 (quatro) 

salários. 

A justificativa do pedido tem fulcro na premiação ocorrida em 2019, quando segundo as empresas 

a média foi de 03 salários ai já incluído o bônus de segurança, o que demonstra que ainda que 

tivéssemos superado as metas em 50%, estaríamos limitados pelo valor da premiação. Além 

disso, uma premiação maior e melhor será um incentivo geral para produtividade, economia etc.  

Os Sindicatos enfatizam que as mudanças propostas pela empresa promovem o decréscimo na 

possibilidade de ganhos dos ferroviários quando do atingimento de metas. 

A empresa insiste em diminuir os índices de volume, porém há de ser ressaltar que é o volume 

que determina todas a outras metas propostas pela empresa, principalmente naquilo em que os 

trabalhadores não têm nenhuma gestão. 

A pulverização de metas proposta pela empresa não é sinal de que irá proporcionar uma 

expectativa de melhoras na possibilidade de ganho pela produtividade da empresa, entendendo 

que trabalhará como peso contrário sobre tudo, margeando negativamente as possibilidades de 

ganho, ou seja, não existe possibilidade de ganho melhor dos valores e sim o retrocesso na 

premiação. 
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PELAS EMRESAS: 

Pontua que manter o peso concentrado em um único indicador, poderá trazer um risco ao 

resultado geral, caso esse indicador tenha algum problema ao longo do ano. 

As Empresas trazem a distribuição conforme apresentado hoje para buscar esse equilíbrio, até 

porque entende que os colaboradores têm sim ação sobre eles, mas de toda forma, voltará 

internamente para reavaliar a sua proposta apresentada hoje. 

Sobre a questão da premiação, as Empresas avaliarão e darão retorno na próxima reunião. 

Convencionam as partes a prorrogação do prazo final para encerramento das negociações para o 

PPR 2021 até 30 de abril de 2.021. 

As partes concordam nos termos aqui transcritos, sendo que por conta de não ser possível a 

assinatura na presente ata, a mesma será enviada a todos via e-mail, reconhecendo as partes 

sua validade para todos os efeitos. 

Nada mais havendo, encerrou-se os trabalhados às 15h30, agendada nova rodada de 

negociação para o dia 08.04.2021 às 14h00 por videoconferência, no qual as Empresas enviarão 

o link da reunião posteriormente aos Sindicatos por e-mail. 

 

RUMO S.A. - Malhas Paulista, Norte, Central, Oeste e Sul 

LUIS FERNANDO DE CARVALHO                         MICHELLE CRISTINA DA SILVA 

 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DA ZONA ARARAQUARENSE 

OSVALDO PINTO                           CARLOS RENATO DA SILVA PIVOTTO                

          

SUENNIA RESENDE FRAGA MEGELA      

          

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA 

CIRO CESAR VIANNA                             VAGNER ANDRE COSTA CAMARGO 

 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS PAULISTAS 

FRANCISCO APARECIDO FELICIO                   ARIOVALDO BONINI BAPTISTA 
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ANTONIO CARLOS FERNANDES DE FREITAS           ARNALDO PITANA             

            

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DA ZONA SOROCABANA 

JOSÉ CLAUDINEI MESSIAS                                         ROGÉRIO PINTO DOS SANTOS 

 

CICERO AMARO BEZERRA DA SILVA                   JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS 

 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DE BAURU E MATO GROSSO DO SUL 

ROBERVAL DUARTE PLACCE                         MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

               

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DO PARANÁ E SANTA CATARINA 

MARCOS ANDREATA  

            

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DO RIO GRANDE DO SUL 

JOÃO EDACIR CALEGARI MORAIS                                    JAIR MACIEL MORAIS 

 


