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Sindicato convoca à
votação amanhã (1/2)

LAND ROVER - CAMPANHA SALARIAL 2019

Após a assembleia dos metalúr-
gicos, realizada ontem (30), os
representantes do sindicato e os
trabalhadores cobraram da Land
Rover uma posição sobre a pro-
posta do Acordo Coletivo 2019/20.

Durante as negociações, repre-
sentantes da empresa entenderam
que, apesar de todas as suas difi-
culdades, seria necessário avançar
na proposta para que o sindicato
pudesse levar à avaliação dos
trabalhadores.

O sindicato fez questão de deixar
claro o seu compromisso em
priorizar o caminho do diálogo,
intermediando os interesses dos
trabalhadores, sem esquecer a
sua responsabilidade de perseguir
incessantemente um caminho
pacífico de negociação, man-
tendo a fábrica em pleno fun-
cionamento. Inclusive, reafir-
mando o seu compromisso em
contribuir no fortalecimento da
planta de Itatiaia, junto a matriz,
com a vinda de um novo veículo,

garantindo assim a manutenção
dos empregos e a geração de
novos postos de trabalho.

Empresa apresenta avanços na proposta
e sindicato leva à votação na 6ª feira (1/2),
das 8h às 12h, na portaria de entrada

INPC: não houve avanço
VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 320
BANCO DE HORAS: renovação por mais 12 meses. O banco de horas
atual tem vencimento em abril de 2019 e não será descontado o saldo
negativo de nenhum trabalhador. exceto daqueles que pedirem demissão.
REDUÇÃO DE JORNADA: de 44 horas para 42 horas, sem redução de
salário. Essa nova jornada entrará em vigor a partir de fevereiro/2019.
PPR: mantém valores bases com discussão nos indicadores para o ano
de 2019.
GARANTIA DE EMPREGO: pelo período de 06 meses a partir da aprovação
do acordo. E com o compromisso de diálogo sobre qualquer alteração
após a vigência da mesma.
ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª: opcional. Com pagamento em 15/2.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA EMPRESA:

A votação será nessa sexta-feira
(1/2), das 8h às 12h, na portaria
de entrada.

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.




