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Estamos
DE LUTO

TTTTTrabalhadores recusamrabalhadores recusamrabalhadores recusamrabalhadores recusamrabalhadores recusam
proposta e pedem mudançaproposta e pedem mudançaproposta e pedem mudançaproposta e pedem mudançaproposta e pedem mudança

na forma de votaçãona forma de votaçãona forma de votaçãona forma de votaçãona forma de votação
Sindicato fará um plebiscito para saber qual
forma de votação os trabalhadores vão escolher

LAND ROVER - ACORDO COLETIVO

Em assembleia realizada na sexta-feira, dia 6,
a proposta da Land Rover foi recusada por
unanimidade pelos trabalhadores. Porém, a
montadora inglesa não quer reconhecer a
legitimidade da assembleia.
O sindicato enviará um ofício com o resultado
da votação, reforçando a decisão dos
trabalhadores e legitimando o resultado da
assembleia.
Diversos trabalhadores ligaram para o sindicato
solicitando a mudança na forma de votação.
Isso porque, segundo eles, há diversas câmeras
de segurança na entrada da montadora e
também a chefia acompanha o andamento
da assembleia.
Desta forma, o sindicato fará um plebiscito
amanhã, dia 10, das 11 às 13h30, na portaria
da empresa, para que os trabalhadores
decidam a forma de votação. Isso comprova,
mais uma vez, a forma democrática que o
sindicato trabalha. Nesta assembleia, será
deliberado: escrutínio por voto secreto
ou assembleia por aclamação
A apuração do plebiscito será feita logo em
seguida ao término da votação e a próxima
assembleia será feita da forma que os
trabalhadores vão escolher no plebiscito.

Não houve avanço
nas negociações para

o acordo coletivo

Na manhã desta segunda-feira, dia 9, o
sindicato e empresa se reuniram para
negociar o acordo coletivo 2016/17.
Porém, não houve avanço porque a Land
Rover não reconhece concorda com a
recusa dos trabalhadores. Ficou acertada
uma nova reunião na próxima quinta-
feira, dia 12.
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