
Ontem, em reunião com representan-
tes da Jaguar Land Rover foram discu-
tidas várias questões, como a pan-
demia, situação do mercado, empre-
gos e o futuro do setor automotivo.
A direção do sindicato deixou claro
que, de fato, os argumentos da em-
presa são reais e de grande relevân-
cia, mas ressaltou também a impor-
tância que os trabalhadores vêm ten-
do, colaborando nos últimos acordos
de forma responsável e comprometi-
da com o momento atual. Inclusive,
abrindo mão de avançar em pontos
significativos de melhorias em seus
direitos e benefícios.
O sindicato ressaltou o seu compro-
misso com a categoria, de forma que
esse acordo seja marcado por um re-
sultado positivo aos trabalhadores.
Segundo o diretor do sindicato: “O pri-
meiro ponto que deixamos bem cla-
ro foi que, mesmo ciente do mo-
mento delicado do mercado, seria
justo que a empresa oferecesse a
reposição das perdas acumuladas,
calculadas pelo INPC a todos, sem
escalonamento. O voto através de
plataforma digital é seguro e tem o
compromisso de preservar a opinião
dos trabalhadores. Agora, cabe a
cada trabalhador decidir se a pro-
posta responde às suas expectati-
vas, considerando o momento que
estamos enfrentando. Use o seu
voto a favor do coletivo, garanta
seus direitos”.
A empresa apresentou uma proposta
que o sindicato vai levar à votação na
3ª feira, dia 4, das 8h às 17h, através
do link www.votasmc.com.br/jaguar.
O sindicato sempre fortalece a ideia
que um bom acordo é resultado do
envolvimento e compartilhamento
na categoria, garatindo assim um re-
sultado que expressa a opinião da
maioria. LEIA A PROPOSTA AO LADO
e decida. NOSSA LUTA...NOSSA LEI!

VOTAÇÃO 3ª FEIRA (4/5), DAS 8H ÀS 17H,  EM PLATAFORMA DIGITAL

Sindicato convoca à votação
nessa terça-feira, dia 4/5

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA EMPRESA:
Reajuste Salarial: 5% no salário base a todos os empregados, a partir
da folha de pagamento do mês de maio. Excepcionalmente, a empresa
não irá aplicar a  regra de limite salarial R$ 8.000, como nos anos
anteriores. O reajuste será aplicado de forma integral para os
empregados admitidos até o dia 30/4/21;

Vale Alimentação: R$ 450 (reajuste de 12,50%), a partir de 1/5, sendo
extensivo aos empregados horista, mensalista e jovem aprendiz;

PPR Horista: Reajustar o valor mínimo do PPR-Horista para R$ 4.800,
mediante o atingimento de 100% das metas estabelecidas;

Revisar a regra da meta individual, incluindo a participação no TIC – Círcu-
lo de Melhoria Continua, como indicador para apuração do resultado.

Acordo do Banco de Horas: Renovação do Banco de Horas com nova
vigência, a partir 1/5/21 a 30/4/22. Os empregados que tiverem horas
débitos acumuladas até 30/4/21, terão o saldo de horas negativa perdo-
ado, ou seja, não será descontado do empregado. Os empregados que
tiverem horas de créditos acumuladas até 30/4/21, receberão o paga-
mento como hora extra com acréscimo de 60%;

Renovação do Acordo de Jornada: jornada de produção de 4 dias com
jornada diária de 9h50/dia;

Antecipação da 1ª Parcela do 13º Salário: em 15/5/21 (opcional);

Descontos de Transporte Fretado e Restaurante: este ano excepcional-
mente não haverá reajuste no desconto dos benefícios de transporte
fretado e restaurante;

Manutenção das outras clásulas do acordo anterior.

PARA VOTAR:

Acesse: www.votasmc.com.br/jaguar
e depois digitar seu CPF e a matrícula


