
Fil iado a:

JAGUAR LAND ROVER

Diante do cenário que se apresen-
ta na vida dos brasileiros, o
coronavírus  tem sido uma gran-
de ameaça não só à saúde como
também aos empregos e à econo-
mia mundial.

As medidas restritivas adotadas
para contenção dessa pandemia
têm causado forte redução da de-
manda, o que já tem impactado
no mercado.

O governo acaba de lançar o Pro-
grama Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda, com
o objetivo de reduzir os impactos
sociais relacionados ao estado de
calamidade pública e de emer-
gência de saúde pública diante da
pandemia de Covid-19.

Diante das várias incertezas pre-
vistas para esse ano e a manuten-
ção dos postos de trabalho, a  Ja-
guar Land Rover apresentou uma
proposta, que será levada à vo-
tação, no dia 23, das 8h30 às 12h,
através de recurso digital que tem
sido utilizado por vários sindica-
tos em todo o país. (ver  ao lado)

Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos

Sindicato convoca trabalhadores para votação
digital na quinta-feira (23), no horário de 8h30h às 12h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO

Redução de 25% de jornada e salário.
Complementação do Governo: 25% do valor do seguro-desemprego que

cada empregado tem direito.
Prazo: até 90 dias, com início 27/4/2020.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATOS DE TRABALHO (LAY-OFF)
Complementação do Governo: 70% do seguro-desemprego que cada

empregado tem direito.
Complementação da JLR: será pago ajuda compensatória.
Prazo: até 60 dias, com início em 27/4/2020.

Conforme negociado pelo Sindicato, para os empregados que tiverem a Sus-
pensão temporária do contrato de Trabalho e Redução de Jornada e Salário:
Não haverá perda do direito à Férias e 13º. Salário.
A somatória do pagamento: benefício emergencial e o pagamento da ajuda
compensatória da JLR, ficarão garantidos a todos os empregados o recebi-
mento de no mínimo 80% do salário líquido. (Salário Liquido: Salário Base (-)
INSS (-) IRRF)
Serão mantidos os benefícios durante a vigência do Acordo.
Conforme previsto na MP 936, os empregados terão garantia de emprego
durante o período que durar a Redução Proporcional de Jornada e Salário e/
ou Suspensão temporária do contrato de trabalho (LAY-OFF), por igual perí-
odo após o término.

E DIGITAR O CPF E A SENHA
QUE É A SUA MATRÍCULA.

http://votasmc.com.br/jaguar
PARA VOTAR BASTA ACESSAR


