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ATA DA REUNIÃO 

A partir das 14:00 horas, do dia 22 de abril 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 quarta reunião para tratar da negociação para celebração do Acordo 

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

DA ZONA ARARAQUARENSE, neste ato representado pelos Diretores Srs. José Duvilio Roncalho 

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

FERROVIÁRIOS DA ZONA MOGIANA, neste ato representado pelos Diretores Srs. José Carlos 

Machado, Ciro Cesar Vianna e Vagner Andre Costa Camargo, SINDICATO DOS 

FERROVIÁRIOS PAULISTAS neste ato representado pelo Srs. Francisco Aparecido Felicio – 

Presidente, Ariovaldo Bonini Baptista – Diretor Vice Presidente e pelos Diretores Srs. Antonio 

Carlos Fernandes de Freitas e Arnaldo Pitana, SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS 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 Srs. Roberval Duarte Placce e Marcos Antônio de Oliveira, 

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

pelo Sr. Eros Luiz Koleski – Presidente e pelos Diretores Srs. Marcos Andreata e Mauricio 

Skodowski SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL neste ato 

representado pelo, Sr. João Edacir Calegari Morais - Presidente, 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: 

As Empresas avaliaram as propostas trazidas pelos Sindicatos na última reunião e após muito 

diálogo chega com as seguintes questões. 

 Quadro de redutores, as Empresas entendem que não devemos alterar as regras já 

existentes, até pelo fato de que o formato hoje existente já foi construído ao longo desses 

anos juntamente com os Sindicatos e que flexibilizar ou até mesmo retirar, irá favorecer os 

colaboradores que não estão em linha com os compromissos, não somente com a 

Empresa, mas também com seus colegas de trabalho, com isso propõem em manter o 

formato atual; 

 Em relação ao múltiplo salarial as Empresas não têm condições de alterar a quantidade 

atual de 2,5 salários, lembrando que essa quantidade se refere ao cumprimento de 100% 

das metas coletivas e individuais e que em caso de superação existirá uma elevação 

desse múltiplo quando alcançado o resultado de 120% de ambas as metas (coletivas e 

individuais). 

PELOS SINDICATOS: 

Os Sindicatos reafirmam que a negativa de negociar o modelo do quadro de redutores não traz a 

realidade vivenciada pelos trabalhadores, onde são penalizados várias vezes em situações sob 
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total controle da empresa. Lembrando que muitas das ausências estão atreladas a problemas de 

sistema de ponto que ainda persistem. 

Os Sindicatos entendem que precisamos evoluir para um modelo mais sensível que seja mais 

condizente com a realidade diária de trabalho. Lembrando que o empenho dos trabalhadores se 

traduz pela quantidade de Horas Extras e isso não serve de balizador para pagamento a maior do 

PPR. 

Os Sindicatos enfatizam que a negativa da empresa em negociar o aumento do múltiplo salarial 

impede que os trabalhadores tenham uma perspectiva melhor do retorno financeiro dentro da 

premiação do PPR. Entendemos que a solicitação expressa o descontentamento dos 

trabalhadores sobre os valores disponibilizados e pagos, muito distante da expectativa de 

premiação dentro do esforço empenhado. 

Os Sindicatos repudiam que a empresa tenha disponibilizado para parte dos empregados as 

informações somente no dia do pagamento do PPR, sendo que em anos anteriores essa 

informação chegou à todos empregados com mais de 30 dias de antecedência, juntamente com 

as metas dos gestores que fazem parte do cálculo das metas. Solicitamos ainda que as 

Entidades Sindicais sejam trimestralmente informadas sobre a evolução das metas. 

Os Sindicatos reafirmam que as metas devem ser construídas em conjunto com as entidades 

Sindicais, bem como o ROIC (Retorno de Capital de Investimento) e Geração de Caixa. 

Os Sindicatos afirmam da necessidade de se constar explicitamente dentro do Acordo do PPR a 

prospecção de pagamento do PPR quando ultrapassada a meta estabelecida. Esclarecem os 

Sindicatos a importância em constar de forma transparente tal procedimento dentro do Acordo. 

 

PELAS EMRESAS: 

Em relação a questão de regramento dos redutores as Empresas reiteram o que foi colocado no 

início da reunião, até pelo fato de que o modelo proposto foi por anos negociado junto aos 

Sindicatos e que entende que qualquer mexida agora, irá favorecer uma minoria e pior abrirá 

espaço para que outros busquem a sua utilização para faltas injustificadas. 

 Sobre a questão de divulgação aos colaboradores sobre a nota final seja ela coletiva ou 

individual, bem como a questão do quanto poderá chegar o múltiplo salarial em decorrência de se 

ultrapassar os 100% da meta, irá avaliar internamente e voltará na próxima reunião com o retorno 

desses itens. 

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. 
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Nada mais havendo, encerrou-se os trabalhados às 15h10, agendada nova rodada de 

negociação para o dia 29.04.2021 às 10h00 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   /   JOSÉ DUVILIO RONCALHO 

CARLOS RENATO DA SILVA PIVOTTO   /   SUENNIA RESENDE FRAGA MEGELA 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA 

JOSÉ CARLOS MACHADO   /  CIRO CESAR VIANNA   /   VAGNER ANDRE COSTA CAMARGO 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS PAULISTAS 

FRANCISCO APARECIDO FELICIO   /   ARIOVALDO BONINI BAPTISTA 

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 

EROS LUIZ KOLESKY   /    MARCOS ANDREATA     /    MAURICIO SKODOWSKI 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DO RIO GRANDE DO SUL 

JOÃO EDACIR CALEGARI MORAIS 

 


