ATA DA REUNIÃO
A partir das 14:00 horas, do dia 05 de março de 2020, na cidade de Campinas - SP, realizou-se a primeira
reunião para tratar da negociação para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho - PPR 2020, sendo que,
de um lado o SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DA ZONA ARARAQUARENSE, neste ato representado
pelos Srs. Osvaldo Pinto – Presidente e pelos Diretores Srs. José Duvilio Roncalho e Carlos Renato da Silva
Pivotto, SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA, neste ato representado pelo Srs. José
Carlos Machado, Sr. Ciro Cesar Vianna, Sr. Vagner Andre Costa Camargo e Sr. Jefferson Aguiar Edmar,
SINDICATO DOS FERROVIÁRIAS PAULISTAS neste ato representado pelos Srs. Francisco Aparecido Felício
– Presidente, SINDICATO DOS FERROVIÁROS DA ZONA SOROCABANA neste ato representado pelos Srs.

José Claudinei Messias – Presidente Interino e pelos Diretores Srs. Rogério Pinto dos Santos, Leandro
Cardoso Ribeiro, Cicero Amaro Bezerra da Silva e Fabio Marques Palazzi, SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS
DE BAURU E MATO GROSSO DO SUL neste ato representado pelo Diretor Sr. Marcos Antônio de Oliveira,
SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, neste ato representado pelo Srs.
Eros Luiz Kolesky – Presidente e o Diretor Sr. Marcos Andreata, SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS DO RIO
GRANDE DO SUL neste ato representado pelo Sr. Francisco Aparecido Felício – autorizado a representar o
Presidente nessa reunião, de outro lado a RUMO S.A. - Malhas Paulista, Norte, Oeste e Sul,
respectivamente, representada neste ato pelo Srs. Luis Fernando de Carvalho e Michele Gueratto Lazarini
Turatti.
Iniciados os trabalhos:
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – PPR 2020
 As Empresas iniciam falando sobre a situação delicada para esse ano, em razão da relação entre EUA
e China, bem como o problema com o Coronavirus, que impactam diretamente o produto
transportado que é exportado para a China, e que precisaremos ter muita cautela nesse ano para
evitarmos elevação de custos.
 As Empresas apresentam então o resultado do PPR 2019, conforme segue:
o Média da quantidade de salários pagos como PPR foi de 2,16 salários;
o A quantidade de salários pagos como Bônus de Segurança foi de 0,76 salários;
o Tivemos 252 empregados com algum tipo de redução no PPR, praticamente 3% do total de
empregados.
 103 com redução de 25%
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50 com redução de 50%
99 que zeraram o PPR
o O resultado final das metas coletivas ficou em 98,62%
 Após isso as Empresas apresentam a sua proposta de PPR 2020.
o Manutenção das regras que constaram no PPR 2019;
o Manutenção dos 2,5 salários;
o Manutenção dos três indicadores coletivos, com as respectivas metas abaixo e com gatilho na
Geração de Caixa no valor de 2.264 MM (70% da meta):
 Geração de Caixa – 3.234 MM (peso de 25%)
 ROIC – 15,53% (peso de 25%)
 TKU – 69,21 Bi (peso de 50%)
o O pagamento do PPR ocorrendo até o mês de março de 2021 e para os desligados a partir de
abril de 2021.
 PELOS SINDICATOS:
 Entendem que o processo negocial precisa evoluir e isso precisa se refletir nessa negociação;
 Propõem que seja elevado os múltiplos salariais dos atuais 2,5 para 3 salários no mínimo;
 Propõem o pagamento de uma parcela fixa como adiantamento do pagamento do PPR ainda
no ano de 2020, sendo descontado no valor de PPR a ser pago na folha de março, sem que seja
considerado eventuais reduções que venham a ser implicadas ao empregado;
 Propõem que a trava no redutor em relação a punições seja limitada a uma ocorrência,
independente de quantos dias de punições.
 Solicita os valores pagos total de PPR 2019 da Malha Paulista, Norte, Oeste e Sul;
 Solicita a justificativa das Empresas em relação ao aumento das metas coletivas para 2020,
proposto pelas Empresas.
 As Empresas avaliarão as propostas feitas pelos sindicatos e retornarão com respostas na próxima
reunião.
Nada mais havendo, encerrou-se os trabalhados às 16h30 horas, agendada nova rodada de negociação
para o dia 26.03.2020 às 10h00 em Curitiba.
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