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O Presidente FEDERACAO DOS TRABA-
LHADORES NAS INDUSTRIAS META-
LURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL
ELETRICO, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, CONVOCA todos os
empregados da Empresa JAGUAR
LAND ROVER, para comparecerem à
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
que se realizará no dia 5 de dezembro 2019,
em primeiro escrutínio, no horário de às
06:30h às 09:30h e em segundo escrutínio,
09:00 as 12:00 horas, com qualquer número
de presentes, na portaria da empresa, sito na
Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva,
1.555, Bairro Jararaca, Itatiaia, , para
DISCUTIREM E DELIBERAREM, por
escrutínio Secreto, SOBRE A SEGUINTE
ORDEM DO DIA: 1. Discussão e deliberação
da proposta apresentada pela empresa
para negociar acordo coletivo de trabalho
referente a compensação de horas e banco
de horas, face as dificuldade da Jaguar Land
Rover manter a fábrica em Itatiaia, sem
efetuar demissões, mantendo a jornada
semanal de 42 horas, sem redução de
salario, neste cenário os empregados
trabalharão 8:30h/dia, de segunda a quinta
feira mais a compensação de 1:20h dia, com
ausência de trabalho às sextas feiras,
seguindo o seguinte horário, que a pedido dos
trabalhadores será de 6:40 às 17:30h com
intervalo de 1 hora para repouso e refeição.
Portanto, a empresa informa que as 2:40
horas resultante da diferença da jornada de
42 horas semanais e as 39:20 horas
semanais que os empregados passarão a
trabalhar, serão lançadas no banco de horas
negativa/acordo coletivo de banco de horas
1º/05/2019 a 30/04/2020 com as mesmas
tratativas acordas naquele instrumento,
cujo acordo passará a viger a partir de janeiro
de 2020. 2. Outorga de poderes à Diretoria
do Sindicato para celebrar Acordo Coletivo
de Trabalho ou instaurar Dissídio Coletivo
dos Integrantes da categoria Profissional
perante o Tribunal Regional do Trabalho da
1a Região. Finalmente, esclarece que a
Federação assiste o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de Material
Eletrônico e de Informática de Barra Mansa,
Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis,
Porto Real e Pinheiral,
Volta Redonda, 2 de dezembro de 2019.
MARIO JOSE TOROBAY - PRESIDENTE
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EXTRAORDINÁRIATrabalhadores decidem
nessa quinta-feira sobre

redução  da jornada
de trabalho

Metalúrgicos vão participar
da votação sobre proposta
de redução da jornada de
trabalho apresentada pela
empresa Land Rover.
A proposta foi apresentada
pela Land Rover durante
reunião realizada no último
dia 11/11.
Segundo informações dos
representantes da empresa,
ainda em situação de difi-
culdade enfrentada pelo
mercado, se faz necessária a
redução da jornada de tra-
balho, sem redução de salá-

LAND ROVER

rio. Ainda dentro dos argu-
mentos utilizados pela em-
presa, a medida apresen-
tada será feita para evitar
redução no seu quadro de
funcionários e a precariza-
ção de direitos e benefícios
existentes atualmente.
Entendendo a situação da
empresa, será realizada for-
malmente uma consulta aos
trabalhadores, por escrutíneo
secreto.
A votação será na próxima
quinta-feira, dia 5/12, das 9h
às 12h e na portaria da
empresa.

Votação será nessa quinta-feira,
dia  5/12 , das 9h às 12h, na

portaria da empresa




