
Cansados pela espera de mani-
festação oficial da RUMO LO-
GÍSTICA S.A solicitamos reu-
nião com os representantes das 
Empresas, sendo realizada no 
dia 09 de março de 2021, às 15:00 
horas, por videoconferência.

Finalmente, nesta reunião, as 
Empresas, oficiaram na Ata de 
reunião, os resultados do PPR 
2020, apesar de já terem divul-
gado estes resultados e demais 
informações quanto ao PPR para 
todos os seus empregados.

Isso somente ocorreu em função 
da cobrança dos sindicatos que 
pediram uma reunião para tra-
tar do assunto, quando a RUMO 
por obrigação deveria ter nos 
informado sobre os resultados 
do PPR 2020, considerando que 
somos signatários do ACT.

Consideramos e consignamos a 
falta de respeito para com os sin-
dicatos e com a categoria como 
um todo.

A RUMO implan-
tou a RV - REMUNE-
RAÇÃO VARIÁVEL, 
consistente em um 
programa, que dis-
tribui aos emprega-
dos, uma parte dos 
resultados alcança-
dos pela Empresa no 
ano de 2020, abran-
gendo 
A RV é compos-
ta pelo PPR e pelo 
Bônus de Seguran-
ça, abrangendo a 

S E G U R A N Ç A 
PESSOAL e a SE-
GURANÇA FER-
ROVIÁRIA. 
A premiação rela-
tiva ao Bônus de 
Segurança é total-
mente SEPARADA 
E INDEPENDEN-
TE DO PPR  -  onde 
a Lei Federal nº. 
10.101/2000 que re-
gula as negociações 
do PPR - não pode 
ser aplicada à pre-

miação do bônus de 
segurança.

As regras e pre-
miação do bônus 
de segurança 2020, 
foram elaborados 
exclusivamente 
pela RUMO, sem 
nenhuma partici-
pação (ou mesmo 
conhecimento) dos 
sindicatos.

Nesta RV de 2020 
a empresa criou 2 

GRUPOS, a saber:  
Grupo 1 e Grupo 2.

Fazem parte do 
Grupo 1 os Especia-
listas, Coordenado-
res e cargos acima.  

Fazem parte do 
Grupo 2  a base - 
Os cargos que têm 
a RV regido por este 
regulamento são: 
advogado, agente, 
ajudante, analista, 
artífice, assistente, 

auditor, auxiliar, cal-
deireiro, comprador, 
condutor, confe-
rente, controlador, 
copeiro, eletricista, 
encarregado, en-
fermeiro, inspetor, 
instrumentista, ins-
trutor, líder, lubrifi-
cador, manobrador, 
maquinista, mecâni-
co, médico, motoris-
ta, movimentador, 
operador, pedreiro, 
pintor, porteiro, pro-

gramador, rondante, 
servente, soldador, 
supervisor, técnico, 
torneiro, trainee, 
truqueiro, vigia e 
demais cargos ope-
racionais.

No quesito segu-
rança pessoal, não 
houve o atingimen-
to de meta, pois, a 
ocorrência de óbito, 
elimina o pagamen-
to desta verba.

A RUMO, fez a diferenciação entre os dois grupos, ou seja, o grupo 
1 com 1,5 salários e o grupo 2 com 0,5 salário.

Qual foi o critério adotado pela Empresa para esta diferenciação e 
criação dos grupos 1 e 2 ?  Exposição ao risco, periculosidade, insa-
lubridade?   - NÃO SABEMOS.

Sabemos sim, que o Grupo 1 – previsto na premiação do bônus de se-
gurança, sendo composto pelos Especialistas, Coordenadores e Car-
gos Acima, possuem uma exposição de risco, muito menor, (quer 
seja na segurança pessoal ou na segurança ferroviária) do que o Gru-
po 2 (BASE).

Os Sindicatos nesta reunião, des-
tacaram que a reunião somente 
ocorreu, devido nossa solicita-
ção, e não pela vontade própria 
da Empresa, em divulgar oficial-
mente (o que é sua obrigação) 
os resultados aos Sindicatos, que 
são os signatários e representan-
tes da categoria no Acordo Cole-
tivo do PPR 2020.

Desde a assinatura do PPR 2020, 
ocorrida no dia 22 de maio de 
2020, em momento algum, as 
empresas se dignaram à infor-
mar o andamento das metas, 
provocando grande confusão 
entre os trabalhadores, pois os 
gestores de campo não passam 
os resultados de forma clara aos 
trabalhadores.

 Questionada a empresa, quan-
to a circulação de um WHATS 
APP divulgando antecipada-
mente as metas para o ano de 
2021, mesmo antes, de sequer 
ter-se iniciada as negociações 
coletivas do PPR 2021

O conteúdo “vazado” deste 
whats app, deu a impressão de 
que não existe uma NEGOCIA-
ÇÃO do PPR mas sim, uma IM-

POSIÇÃO do PPR, vez que, foi 
divulgado metas sem o conhe-
cimento, e o pior, sem a prévia 
negociação com os Sindicatos.

As Empresas responderam nos-
sos questionamentos da seguin-
te forma:   “Poderemos sim pen-
sar em como fazer as divulgações 
das metas a serem definidas no 
acordo, elaborando algo ao lon-
go do processo negocial.  Sobre 
o ponto de divulgação das me-
tas de 2021, o que foi repassado 
compete apenas ao nível geren-
cial, sendo que dentro do próprio 
comitê da Presidência QUE OS 
ITENS A SEREM NEGOCIA-
DOS DO PPR 2021 SERÁ NE-
GOCIADO JUNTO AOS SIN-
DICATOS”.

A Lei 10.101/200 que regula-
menta o assunto, determina que 
o PPR seja objeto de negociação 
e não de imposição.

Feitas estas considerações, cre-
mos que a RUMO cumprirá seu 
comprometimento, assumido 
perante o Sindicato (trabalhado-
res).

EMPRESA FORMALIZA DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS AOS SINDICATOS

PPR  2020

As Empresas apresentam o seguinte resultado aos Sindicatos:

BÔNUS DE SEGURANÇA

Por qual razão, a 
RUMO não paga 
igualitariamente à 
todos os emprega-
dos bônus de segu-
rança?
O fato de não ter 
havido  participa-
ção das entidades 
sindicais na elabo-
ração do bônus de 
segurança, não im-
pede, que nos ma-

nifestemos contra a 
injustiça, que enten-
demos ter havido, 
sendo que comuni-
caremos o Dr. João 
Alberto Fernandez 
de Abreu (cari-
nhosamente tra-
tado como BETO 
ABREU) para que 
haja reconsideração 
quanto pagamento 
do bônus de segu-

rança, para que de-
termine um critério 
e valor único à todos 
os ferroviários, par-
ticipantes do atingi-
mento de metas de 
segurança 2020, EM 
ESPECIAL, NES-
TE PERÍODO DE 
PANDEMIA DO 
COVID 19,  onde li-
teralmente, aqueles 
que estão à frente de 

seus postos de tra-
balho, expuseram 
suas vidas e a de 
seus familiares em 
risco.
A íntegra da Ata da 
reuniáo do dia 09 de 
março, e o Acordo 
do PPR 2020 encon-
tram-se disponível 
em nosso site:
www.sindpaulista.org.br

CONFIE EM SEU SINDICATO.
EXISTIMOS PARA LHE SERVIR.

Atenciosamente
Francisco Ap. Felicio (França)
Diretor Presidente
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