
  
  

 

 

 

Hoje, dia 21 de junho de 2021, através da plataforma Teams, foi realizada a segunda reunião de 

negociação do PPR 2021, entre Sindicatos e MRS Logistica.  

Os sindicatos apresentaram suas considerações sobre a análise realizada na proposta inicial, 

reforçaram a necessidade de algumas mudanças: 

- Revisão nos indicadores de HH e CG devido à falta de recursos (equipagem, locomotivas e 

vagões) e capacidade dos terminais, necessários para atingir o objetivo de “aumentar aderência 

ao volume planejado”; 

- Retirada do indicador da renovação da concessão; 

- Revisão dos fatores redutores passando de 10 para 5 pontos; 

- E por último solicitaram que os afastamentos por COVID19 não sejam considerados 

absenteísmos para fins de apuração das metas. 

 

Os representantes da empresa esclareceram que foi possível realizar uma alteração até o 

momento, a redistribuição dos pesos de cada indicador, sendo considerado na nova proposta as 5 

metas com peso de 20 pontos cada. 

Sindicatos e empresa irão realizar suas análises e apresentá-las na próxima  reunião a ser 

realizada no dia 01 de julho de 2021 às 14:00 horas. 
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Os sindicatos e a empresa estão em constante defesa da Vacina contra a COVID-19 para 

os ferroviários, principalmente porque são considerados serviço essencial e por isso 

devem estar no grupo prioritário, sabemos que desde o início dessa pandemia a ferrovia 

não parou, graças ao comprometimento dos trabalhadores. Agora mais uma vez é de 

extrema importância esse comprometimento dos trabalhadores, dessa vez consigo 

mesmo, com a família e com a sociedade. Quando chegar a sua vez compareça aos 

postos de vacinação e VACINE-SE, com a primeira e segunda dose. 

 

A PANDEMIA NÃO ACABOU, É PRECISO QUE TODOS CONTINUEM SE CUIDANDO COM 

DISTANCIAMENTO SOCIAL, USO DE MÁSCARA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 


