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ATA DA REUNIÃO 

A partir das 14:00 horas, do dia 08 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 terceira reunião para tratar da negociação para celebração do Acordo 

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

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 

FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA, neste ato representado pelos Diretores Srs. Ciro Cesar 

Vianna e Vagner Andre Costa Camargo, SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS PAULISTAS neste 

ato representado pelo Sr. Ariovaldo Bonini Baptista – Diretor Vice Presidente pelos Diretores Srs. 

Antonio Carlos Fernandes de Freitas e Arnaldo Pitana, SINDICATO DOS FERROVIÁROS 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 pelo Diretor Sr. Roberval Duarte Placce, SINDICATO DOS 

FERROVIÁRIOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, neste ato representado pelo Diretor Sr. 

Mauricio Skodowski SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL neste ato 

representado pelo, Sr. João Edacir Calegari Morais - Presidente, e pelo Diretor João Francisco 

Barreto Cuty, 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: 

Informa que avaliou a contraproposta apresentada pelos Sindicatos, sendo que mesmo 

entendendo que existe um risco em manter um peso muito maior em um único indicador, 

aceitamos a proposta, mediante ao encerramento da negociação e assinatura do acordo de PPR 

de 2021. 

Em relação ao múltiplo salarial, não tem como chegar no patamar proposto, destacando que hoje 

a premiação de PPR + Bônus de Segurança chega em 3,5 salários, sendo que 2,5 são 

relacionados ao PPR. 

PELOS SINDICATOS: 

Os Sindicatos manifestam o repudio em que as empresas impõem no processo de negociação o 

Bônus de Segurança como parte de ganho do trabalhador. Ressaltam que a Empresa e os 

Sindicatos são impedidos por lei de negociar saúde e segurança do trabalhador. 

A Rumo vem alterando procedimentos e normas de segurança tudo com vistas a melhoria da 

eficiência da empresa, porém os Sindicatos não participam dessas mudanças de perspectivas 

operacionais, que são impostas em metas de produtividade e impactam diretamente na saúde e 

segurança do trabalhador e na condição operacional. Se tornando impossível validar qualquer 

tipo de meta que figure a produtividade do trabalhador com base na saúde e na segurança do 

mesmo. 
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Os Sindicatos enfatizam e reforçam que a Rumo apresentou uma proposta abaixo do que foi 

proposto em 2020, houve a inserção de novos itens, porém manteve o mesmo valor 

disponibilizado, ou seja, não houve nenhuma sinalização de melhoras para os trabalhadores. 

A Rumo precisa rever o seu posicionamento e fazer uma proposta que de a sinalização de 

apresentar um reconhecimento ao trabalhador e não se manter em valores ínfimos muito 

inferiores aplicados no mercado pelas demais empresas ferroviárias. 

Os números apresentados pela Rumo são desmotivadores, onde o trabalhador se torna refém de 

valores ínfimos não condizentes com o empenho do trabalhador durante o período de avaliação. 

Em 2020 o ferroviário se desdobrou, dedicou-se a produtividade, enquanto a empresa se 

manteve no mercado com excelência e quando foi a vez do trabalhador, veio um valor irrisório 

que não traduz o seu empenho. 

Os Sindicatos reiteram ponderação que a premiação precisa evoluir para possibilitar um ganho 

maior com o atingimento das metas, e, considerando que os Sindicatos não participam da 

elaboração das metas de geração de caixa e Roic, propõe que a premiação passe a ser a partir 

de 04 (quatro) salários, enfatizando que a proposta do Sindicatos é de 4 salários, visto que a 

empresa não fez alteração no valor, permanecendo em um patamar muito deficitário. 

Os Sindicatos propõem a exclusão do fator de redução, encerrando assim com a discriminação 

sobre o trabalhador. 

Os Sindicatos reiteram, finalmente, que as mudanças propostas pela empresa promovem o 

decréscimo na possibilidade de ganhos dos ferroviários quando do atingimento de metas. 

PELAS EMRESAS: 

As Empresas reforçam o ponto que todas as ações operacionais visão sempre a SEGURANÇA 

DE TODOS. 

Como dito o ponto sobre o reajuste do múltiplo salarial será algo bastante difícil de ocorrer, mas 

seguindo o princípio negocial, voltaremos internamente novamente para reavaliar esse item 

juntamente com o outro ponto trazido nessa ata referente a tabela de redutores. 

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. 

Nada mais havendo, encerrou-se os trabalhados às 15h15, agendada nova rodada de 

negociação para o dia 22.04.2021 às 14h00 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 
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SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DA ZONA ARARAQUARENSE 

JOSÉ DUVILIO RONCALHO          

 

CARLOS RENATO DA SILVA PIVOTTO    SUENNIA RESENDE FRAGA MEGELA      

                     

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA 

CIRO CESAR VIANNA                             VAGNER ANDRE COSTA CAMARGO 

 

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS PAULISTAS 

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         

                  

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DO PARANÁ E SANTA CATARINA 

MAURICIO SKODOWSKI 

            

SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DO RIO GRANDE DO SUL 

JOÃO EDACIR CALEGARI MORAIS                                    JAIR MACIEL MORAIS 

JOÃO FRANCISCO BARRETO CUTY 


