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Aprovada a proposta para o
Acordo Coletivo 2019/2020

LAND ROVER - CAMPANHA SALARIAL 2019

Após varias negociações entre
sindicato e representantes da
empresa, metalúrgicos da Jaguar
Land Rover aprovam o Acordo
Coletivo de Trabalho 2019/2020.

Desde o início das negociações, a
empresa apresentou insisten-
temente as dificuldades enfren-
tadas na planta de Itatiaia. Diante
de tudo que foi apresentado e as
propostas feitas pela empresa, o
sindicato conseguiu, após recusar
algumas propostas em mesa,
chegar a um entendimento, du-
rante reunião realizada no dia 30/1:
era preciso avançar.

No dia 1/2, o sindicato levou à
votação, por escrutínio secreto,
uma nova proposta, que foi
aprovada pelos trabalhadores, por
maioria absoluta.

O sindicato parabeniza à categoria
pela participação e reforça o  seu
compromisso com os trabalha-
dores em defesa dos seus direitos.

A proposta aprovada consiste:
Vale alimentação de R$ 320;
renovação do Banco de Horas por
mais 12 meses (o banco de horas
atual tem vencimento em abril/19
e não será descontado o saldo
negativo de nenhum trabalhador,

Trabalhadores aprovaram a proposta da
empresa para o ACT, durante votação realizada

pelo sindicato, na 6ª feira (1/2)

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. Manutenção
dos valores bases do PPR, com
discussão nos indicadores para o

ano de 2019. Garantia de emprego
pelo período de seis meses. E a
empresa assume o  compromisso
de diálogo sobre qualquer alteração,
mesmo após a sua vigência. E
adiantamento da 1ª parcela do 13ª
salário (opcional), com pagamento
em 15/2.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO:

NÃO | 15

TOTAL | 163BRANC/NULO | 0

SIM | 148



A reforma trabalhista prejudicou
também os trabalhadores que
sofrerem dano moral sofrido por
alguém constantemente exposto
a riscos no trabalho, ao valor da
compensação está limitado a 50
vezes o último salário contratual
do ofendido, independentemente
da necessidade da vítima, da
gravidade da ofensa, das circuns-
tâncias do caso e da capacidade
econômica do ofensor.

O recente rompimento da bar-
ragem da Vale, no Córrego do
Feijão, em Brumadinho, por

Nova legislação só
trouxe prejuizo para

os trabalhadores
exemplo, que causou o so-
terramento de centenas de tra-
balhadores, o valor dos danos
morais devidos às suas famílias,
portanto, ficaria limitado a 50
vezes os salários dos emprega-
dos mortos. O pagamento pela
Vale aos familiares de um traba-
lhador falecido cujo salário con-
tratual fosse de R$ 1 mil, à luz
dessa norma, não poderia ultra-
passar o valor de R$ 50 mil,
independentemente da capaci-
dade econômica, da gravidade
do fato e do grau de culpa ou
dolo do ofensor.

Regras mais
duras para acesso

a benefícios
do INSS

Medida Provisória, publicada no
Diário Oficial da União, em edição
extra de 18 de janeiro, vai além
do “pente-fino” nos direitos. A MP
muda regras para concessão de
benefícios do INSS. O programa
tem previsão de duração até 31/
12/2020 e poderá ser prorrogado
até 31/12/2022. O Programa de
Revisão de Benefícios tem como um
dos objetivo revisar benefícios por
incapacidade mantidos sem perícia
pelo INSS, por período superior a
seis meses, e que não possuam
data de cessação estipulada ou
indicação de reabilitação profis-
sional. E outros benefícios de
natureza previdenciária, assisten-
cial, trabalhista ou tributária.


