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Estamos
DE LUTO

LAND ROVER - ACORDO COLETIVO 2016/17

Votação acontece nesta quarta-
feira, dia 18, das 9 às 13horas, na

portaria da empresa; confira a
proposta no verso do boletim

 CSN não pode ser fábrica de acidente

Sindicato é contra a
proposta da empresa,
mas a decisão é  dos

trabalhadores

Em reunião realizada com o sindicato,
a Land Rover apresentou uma proposta
para o acordo coletivo 2016/17 (confira
no verso). Apesar do sindicato
considerar parte da proposta aquém dos
trabalhadores, colocará em votação por
escrutínio secreto nesta quarta-feira, dia
18, na portaria da empresa.

O voto secreto foi uma decisão dos
próprios trabalhadores. Num plebiscito
ocorrido em 10 de maio, 186 votaram
pelo voto secreto e 26 por assembleia
de aclamação. Isso é uma forma
democrática.

Resende recebe encontro
Internacional de Montadoras

O 3º Encontro Internacional de Montadoras
aconteceu na semana passada e contou com a
participação de sindicalistas de todo mundo. O
evento ocorreu no Hotel River Park, em Resende.
Entre outros assuntos, estava a crise econômica
que atinge o setor automotivo.
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Reajuste salarial: 5% para quem ganha até R$ 8.000,00. Acima deste valor, um
reajuste de fixo de R$ 400,00. Aumento é retroativo a 1º de maio.
PLR: 2016 de 10% do salário anual, garantindo o valor mínimo de R$
4.000,00 –
- Indicadores horistas: - Indicadores horistas: - Indicadores horistas: - Indicadores horistas: - Indicadores horistas: Vendas (customer commitment), qualidade e absenteísmo
individual
- Indicadores administrativos e gerentes: - Indicadores administrativos e gerentes: - Indicadores administrativos e gerentes: - Indicadores administrativos e gerentes: - Indicadores administrativos e gerentes: metas globais e performance individual
- P- P- P- P- Pagamento: agamento: agamento: agamento: agamento: 30 de junho 2017
- P- P- P- P- Período de apuração: eríodo de apuração: eríodo de apuração: eríodo de apuração: eríodo de apuração: 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017
Vale Alimentação: implementar para os empregados horistas e administrativos o
Vale Alimentação no valor de R$ 100,00 a partir de 1º maio de 2016 através do cartão
com a empresa autorizada conforme regras abaixo:
- Elegíveis: empregados horistas e administrativos ativos, afastados por motivos de
férias, auxílio-doença ou acidente do trabalho, licença maternidade.
- Data de crédito: o crédito deverá ser feito no último dia útil do mês (excepcionalmente
este mês o crédito do mês de maio e junho será feito até 30/06).
- Exclusão: ficarão excluídos destes benefícios os empregados que ocupam posição
gerencial (LLC6+), estagiários e menor aprendiz.
Auxílio Creche:      valor de R$ 280 por mês, a todas trabalhadoras, considerando a
data de retorno da licença maternidade até a criança completar dois anos de idade.
Bancos de horas:     Renovação do acordo de Banco de Horas, com a vigência de 1º1º1º1º1º
de maio de 2016 a 30 de abril de 2017de maio de 2016 a 30 de abril de 2017de maio de 2016 a 30 de abril de 2017de maio de 2016 a 30 de abril de 2017de maio de 2016 a 30 de abril de 2017
Curso de inglês:     A empresa pagará de 80 a 100% do valor do curso
Plano Odontológico:     já em funcionamento, com duas opções
Convênio Farmácia:     Implantação a partir de 1º de junho, com as drogaria
Moderna e Retiro
Transporte: Empresa não propôs mudanças
Auxílio Funeral:          Já existente no pacote de benefícios da empresa
Bolsa de estudo: Está em negociação convênios com as universidades da região
Plano de Carreira: Já iniciou os estudos para os empregados horistas. A
implementação será a partir de 1º de dezembro de 2016.
Periculosidade e Insalubridade:     Hoje a empresa pratica o que diz a legislação.
Após análise das atividades os empregados elegíveis estão recebendo os adicionais
devidos.
Empresa Cidadã:     será discutido no próximo acordo

Confira a proposta da Land Rover


