
Ontem, trabalhadores da Jaguar Land
Rover participaram da votação da pro-
posta para renovação do Acordo Cole-
tivo  2021/2022. A proposta foi apro-
vada por 291 votos favoráveis, enquan-
to 25 votos  foram contrários.  Houve
um voto nulo e nenhum em branco.  A
votação contou com a participação de
317 trabalhadores.

O novo acordo consiste em reajuste
Salarial de 5% no salário base a todos
os empregados, a partir do mês de
maio. A empresa não vai aplicar a  re-
gra de limite salarial R$ 8.000, como
nos anos anteriores. O reajuste será
aplicado de forma integral para os em-
pregados admitidos até o dia 30/4/21.
Vale Alimentação de R$ 450, a partir
de 1/5, sendo extensivo aos emprega-
dos horista, mensalista e jovem apren-
diz. PPR Horista: Reajustar o valor mí-
nimo do PPR-Horista para R$ 4.800,
mediante o atingimento de 100% das
metas estabelecidas; será revisada a
regra da meta individual, incluindo a
participação no TIC como indicador para
apuração do resultado. Renovação do
Banco de Horas com nova vigência, a
partir 1/5/21 a 30/4/22. Os emprega-
dos que tiverem horas débitos acumu-
ladas até 30/4/21, terão o saldo de ho-
ras negativa perdoado, ou seja, não será
descontado do empregado. Os empre-
gados que tiverem horas de créditos
acumuladas até 30/4/21, receberão o
pagamento como hora extra com
acréscimo de 60%. Renovado o Acor-
do de Jornadade 4 dias com jornada di-
ária de 9h50/dia. Antecipação da 1ª Par-
cela do 13º Salário: em 15/5/21
(opcional). Não haverá reajuste no des-
conto dos benefícios de transporte fre-
tado e restaurante. E a manutenção
das outras clásulas do acordo anterior.

O sindicato agradece a participação e a
confiança de todos. E renova o seu com-
promisso de luta em defesa dos direi-
tos e interesses do metalúrgicos.

Aprovada a proposta  da  Land
Rover para renovação do ACT

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

SIM = 291 votos
(91,797%)

NÃO = 25  votos (7,88%)

VOTO NULO/BRANCO = 1

TOTAL GERAL  = 317  votos


