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Desde o final do ano passado, a Land
Rover já sinalizava problemas de restru-
turação na sua matriz e queda nas vendas.
Situação essa, que provocaria mais a
frente a necessidade de redução de
gastos e, consequentemente, demissões.

Naquele momento, o sindicato afirmou
que não concorda com demissões e nem
aceita a retirada de direitos. E assim,
iniciou ações de preservação de empre-
gos e direitos dos metalúrgicos, junto
ao Ministério do Trabalho.

Sem resultados positivos, a situação da
empresa não melhorou e o sindicato foi
chamado para ser informado sobre possíveis
demissões. Durante as negociações, o
sindicato criou algumas regras para essa
medida, garantindo um pacote de bene-
fícios para aqueles que optassem em sair.

Mesmo depois das discussões e de todo
o esforço, foi feito alguns desligamentos.
Diante disso, o sindicato solicitou uma
reunião de urgência. E a empresa alegou
que unidade hoje só monta um modelo
de veículo e ainda passa pelo risco de
uma decisão da matriz de fechar a
planta no Brasil.

Entendendo o problema, a posição do
sindicato é em defesa da permanência
da empresa no Brasil, assim como
também a preservação dos empregos
e é, terminantemente, contra a preca-
rização dos direitos dos trabalhadores.

Sindicato e empresa
negociam ACT 2019/2020

LAND ROVER - CAMPANHA SALARIAL 2019

Representantes da Land Rover solici-
taram ao sindicato a abertura das
negociações para o Acordo Coletivo.

A primeira reunião, logo após o retor-
no do recesso, foi de apresentação da
pauta de reivindicações, quando o
sindicato defendeu a necessidade de
reajustes e melhorias aos trabalha-
dores. Mas, a empresa só falou em
retirada de direitos.

Ontem (28), o sindicato realizou
uma assembleia para reafirmar aos
metalúrgicos a sua posição por nenhum
direito a menos, a sua defesa intran-
sigente dos postos de trabalho e pelo

fim das demissões.

Hoje, a luta do sindicato é contribuir
no fortalecimento da planta de Itatiaia
junto a matriz, por novos investi-
mentos e um novo veículo para tran-
quilizar os trabalhadores, com a
garantia dos empregos e pela geração
de novos postos.

Na terça-feira (29), a empresa voltou
a se reunir com o sindicato, mas a
pouco avançou na proposta. Diante
disso, o sindicato apresentou uma nova
proposta, com base nos ítens já
discutidos. Veja abaixo o que a
proposta da empresa e a do sindicato:

EMPRESA CHAMA À NEGOCIAÇÃO

É PRECISO RESPONSABILIDADE NA NEGOCIAÇÃO | não se pode baixar a cabeça
para o patrão e ceder à pressão. O importante numa correlação de forças é ter
claro o contexto e dentro dele priorizar conquistas de direitos e benefícios, mas
sempre sem colocar em risco os empregos. Emprego é dignidade.

Reajuste salarial: zero
Vale alimentação: R$280.
Banco de horas: descontar saldo
negativo, limitado a 30% do
salário.
Redução de jornada com redução
do salário: de fevereiro a setem-
bro. 25 dias sem produção.
PPR: manter o cálculo atual e
rever indicadores de horistas.
Garantia de emprego:
a empresa não quer discutir.

SINDICATO DEFENDE:

Reajuste salarial: INPC.
Vale alimentação: R$ 350.
Banco de horas: desconto só
será  feito no caso de pedido
de demissão.
Redução de jornada: 44
horas para 42 horas, sem
redução do salário.
PPR: negociar valores e
indicadores para 2019.
Garantia de emprego:
estabildade de 12 meses.

LAND ROVER PROPÕE:



Defasagem na Tabela
do IR chega a 95,4%

A falta de correção da tabela do
Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) pela inflação, nos últimos
22 anos, faz com que mais
contribuintes sejam taxados
quando não deveriam sofrer com
a mordida do Leão da Receita
Federal. Pesquisa do Sindicato

BASE DE CÁLCULO     ALÍQUOTA (%)   PARCELA A DEDUZIR

DE R$ 22.847,77 ATÉ R$ 33.919,80  7,5% R$ 1.713,58

DE R$ 33.919,81 ATÉ R$ 45.012,60  15% R$ 4.257,57

DE R$ 45.012,61 ATÉ R$ 55.976,16  22,5% R$ 7.633,51

ACIMA DE R$ 55.976,16  27,5% R$ 10.432,32

Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal (Sindifisco
Nacional) mostra que a defa-
sagem está em 95,4% entre
1996 e 2018. Na prática, con-
forme o levantamento, a faixa de
isenção do IR atual para quem
ganha até R$ 1.903,98, se

corrigida, deveria subir a R$
3.689,57.
Segundo a entidade, a diferença
de R$ 1.652,58 sacrifica
principalmente as pessoas de
mais baixa renda que deveriam
ser isentos, mas que, devido à
defasagem, são tributados em
7,5%. O sindicato enfatizou
ainda que a inflação do período
foi de 309,70%, pelo IPCA,
enquanto a tabela teve correção
de 109,63%, resultando em
95,4% a necessidade de
atualização.
Da maneira que está quem ganha
até um salário mínimo também vai
estar pagando imposto de renda.

TABELA IMPOSTO DE RENDA ANUAL


