
ATA DA REUNIAO

A partir das 11h30, do dia 19 de março de 2019, na cidade de campinas - sP, realizou-se a segunda reunião

para tratar da negociação para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho - PPR 2019, sendo que, de um

lado o sINDICATO DOS FERROVTAruOS OA ZONA ARARAQUARENSE, neste ato representado pelos Srs.

Osvaldo pinto - presidente e Pedro Paulo Domingos - Diretor Vice-Presidente, SINDICATO DOS

FERROVúRIOS DA ZONA MOGIANA, neste ato representado pelo Sr. Paulo Francisco - Presidente e os

srs. José carlos Machado, ciro cesar vianna e vagner Andre costa camargo, SINDICATO DOS

FERROVIÁRIOS PAULISTAS neste ato representado pelos Srs. Francisco Aparecido Felício - Presidente,

Ariovaldo Bonini Baptista - Diretor Vice-Presidente e o sr. Arnaldo Pitana - Diretor, SINDICATO DOS

FERROVIÁRIOS DE BAURU E MATO GROSSO DO SUL neste ato representado pelo Sr. Marcos Antônio de

Otiveira - Diretor, SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, neste ato

representado pelo Srs. Eros Luiz Kolesky - Presidente e Maurício Skodowski - Diretor, SINDICATO DOS

FERROyIÁRIOS DO RIO GRANDE Do SUL neste ato representado pelo Sr. João Edacir Calegari Morais -
presidente, SINDICATO DOS FERROVIÁROS DA ZONA SOROCABANA neste ato representado pelo sr.

José Carlos Machado, de outro lado a RUMO S.A. - Malhas Paulista, Norte, oeste e sul, respectivamente,

representada neste ato pelo Recursos Humanos, os Srs. Luis Fernando de Carvalho e Marcos Passos de Sá

In iciados os trabalhos
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. As Empresas abriram a reunião respondendo a proposta feita pelos sindicatos na última reunião:

1. SINDTCATOS - eue a premiação do PPR 2019 seja de 3 (três) salários, acrescidos dos
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3. SINDICATOS - Que a tabela de redutores individuais seja aplicada mensalmente, para com

isso os empregados sejam penalizados proporcionalmente durante o ano.

RUMO - Hoje o quadro dos redutores é este:

Tràr o,coíróncià,

Ou:§o ocorrênciar

ClÍrco ou mrlr o<oÍroncilr

neduç.o de 257.

Reduçáo de 5O7.

lláô terâ diÍsito io PPR

Em 2018 tivemos poucos empregados que tiveram redutores no PPR relativo a faltas, por

este motivo a intenção é premiar os empregados êssíduos e não os faltantes.

4. SINDICATOS - Garantia de um prêmio mínimo 30% (trinta por cento) sempre que houver

atingimento das metas independente dos redutores individuais.

RESULTADO DO GESTOR % DO RESULTADO INDMDUAL

De 0% a 39.99% 40% do PPR

5. SINDICATOS - Que seja disponibilizado o valor geral e por área pagos a título de PPR Premio

de Segurança do PPR 2018.

6. SINDICATOS - Considerando que os empregados de empresas terceirizados contribuem

diretamente para o atingimento das metas estabelecídas, solicitamos que, passem a ser

elegíveis para o PPR/RV 2019.

RUMO - O objetivo da RV é incentivar o trabalho em equipe e engajamento de todos

negócio da empresa, por isso necessitamos de parceiros fortes que também compreende

este objetivo e compactuam com ele. Por este motivo entendemos que a responsabilidade

de premiação e incentivo dos empregados é de responsa bilidade da Empresa que trabalh

que devem ter metas e objetivos próprios.

. Os Sindicatos propõem no item L aumentar 0,5 salário no PPR e reduzir de 0,5 salário na premia o

da egurança para que ocorra um equilíbrio e onde considera que os empregados têm maior

cidade de conquista.

. Os Sindicatos propóem no item 3 Iter ções nos critérios de penalidades. Os Sindicatos entendem

ue as penalidades se iniciam co susp nsões que são severas demais, e que deveriam ini com

ü rtências, antes da penalidade ais crítica.
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RUMO - Hoje já temos a garantia de valores mínimos:

RUMO - Apresentamos um fechamento do PPR 2018, porém podemos avaliar em conjunto

com os sindicatos uma maneira de "disponibilizar" os valores por área pagos com relação ao

Prêmio de Segu ra nça.
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. os sindicatos solicitam no item 5 que seja apresentado os valores de premiação de segurança que

foram distribuídos separados por área.

Nada mais havendo, encerrou-se os trabalhados às 13h00, agendada nova rodada de negociação para

o dia 21 .03.2019 às 14h00 em Curitiba - PR, na sede da Empresa na RUMO'

RUMO 5.A. - Malhas Paulista, Norte, Oeste e Sul
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