ATA DE REUNIÃO DA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE 2020/2021
LOCAL: JUIZ DE FORA/MG – 18.12.2020
Participaram da reunião a MRS Logística S/A, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Central do Brasil – STEFZCB, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas na
Área de Transporte e Manutenção em Equipamentos Ferroviários de Conselheiro Lafaiete - SINTEFCL, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo – STEFSP, o Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte – STEFBH e o Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas Ferroviárias Paulistas – SINDIPAULISTA, reunião esta, que em razão a pandemia e a
necessidade de distanciamento social, a exemplo da reunião anterior, esta também foi realizada
através da plataforma Microsoft Teams.
Os representantes da MRS iniciaram a reunião se reportando às considerações dos dirigentes
sindicais de Conselheiro Lafaiete na reunião anterior, quando destacaram que pretendem discutir
individualmente a pauta de reivindicações apresentada pelo sindicato. Assim, em face de tais
considerações, os representantes da empresa informaram que para atender tal solicitação, propõem
encaminhar ao referido sindicato a sua pauta com as respectivas justificativas para as cláusulas
contempladas.
Os demais sindicatos solicitaram também o envio das pautas justificadas que podem ser
encaminhadas posteriormente, sem a necessidade de envio imediato, pleito com o qual os
representantes da empresa concordaram.
Após as considerações de abertura, os representantes da MRS solicitaram dos sindicatos a devolutiva
pertinente às avaliações realizadas em face da contraproposta apresentada na primeira reunião.
Desta forma, os dirigentes sindicais informaram que avaliaram a contraproposta da empresa e que
pretendem discutir as cláusulas econômicas para posteriormente prosseguirem com as cláusulas
sociais.
Sendo assim, após uma reunião realizada pelos sindicatos, as entidades deliberaram no sentido de
que em relação às cláusulas econômicas não concordam com o que foi proposto, uma vez que
estariam aquém do esperado, razão pela qual esperam da empresa uma reavaliação principalmente
nas reivindicações sindicais para as questões pecuniárias, sobretudo porque a contraproposta
empresarial não contempla uma reposição da inflação, desta forma pretendem um percentual maior
de reajuste salarial, assim como um ganho real, com reflexo nas demais cláusulas econômicas
Com relação à cláusula de alimentação os sindicatos pretendem debater de forma mais específica a
questão que envolve os horários de distribuição, destacaram ainda que discordam da proposta que
contempla a alimentação com a locomotiva em movimento.
Quanto à cláusula do turno de revezamento, pretendem debater a questão sob o aspecto da
proposta do turno de 8 horas, entretanto ressaltam que se os sindicatos participarem das consultas
aos empregados não se opõem à proposta, valendo, entretanto destacar que todos pretendem
debater a redação, com o objetivo de melhor entendimento.
Quanto à parcela fixa do PPR, solicitam os sindicatos que a empresa apresente na próxima reunião
uma proposta de valor para esta cláusula, que não seja inferior àquela que consta do acordo vigente.
Os dirigentes sindicais destacaram que a princípio estaria existindo uma inconsistência entre as
redações dos parágrafos 3º e 6º da cláusula 38ª que trata de férias e solicitaram que a empresa
reavalie também a questão sob o aspecto da concessão de férias, sobretudo na Operação de Trens.
Pelos representantes da empresa foi esclarecido que a princípio não encontram essa inconsistência,
todavia procederão à avaliação da redação da aludida cláusula de maneira que a mesma possa ficar
mais objetiva.
Os dirigentes sindicais ressaltaram que pretendem debater com a MRS em sede de Acordo Coletivo
as questões inerentes ao teletrabalho, incluindo a ajuda de custo, pleito com o qual os
representantes da empresa ressaltaram que a princípio não pretendem discutir no âmbito do ACT,
entretanto vão novamente avaliar o pedido para posterior resposta.
Os sindicalistas ressaltaram a necessidade de debater as questões que envolvem as diárias de
maquinistas, sobretudo quanto ao valor.
O Sindicato de BH solicita também que o reembolso de despesas seja vinculado ao reajuste das
diárias de maquinistas.
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Os representantes sindicais solicitaram a reavaliação da empresa no sentido de que não aconteçam
demissões durante todo o processo negocial e solicitaram também a prorrogação do acordo vigente
enquanto perdurar o processo de negociação coletiva.
Feitas as considerações sindicais, os representantes da empresa ressaltaram que procederão às
avaliações solicitadas pelos sindicatos e que as respostas serão apresentadas na próxima reunião,
agendada para o dia 08/01/2021 às 14 horas novamente através plataforma Microsoft Teams. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi
encaminhada por e-mail a todos os sindicatos.
Juiz de Fora, 18 de dezembro de 2020.
MRS Logística S/A
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