
JAGUAR LAND ROVER  | ACORDO COLETIVO 2020/2021

Acompanhando o quadro crítico
que o país vem enfrentando  com
o agravamento da crise sanitária
e financeira, diante da pandemia,
a direção da Land Rover  se reuniu
com a direção do Sindicato dos
Metalúrgicos, na sexta-feira, dia
10, e apresentou uma proposta
para renovação do Acordo Coleti-
vo de Trabalho 20/21 (ver ao
lado).

O sindicato convoca os trabalha-
dores para votação digital no pró-
ximo dia 15/7, quarta-feira, das
8h às 12h, no link abaixo.

Jaguar Land Rover apresenta
proposta para o ACT 2020/21
Votação digital
será na  quarta-

feira,  dia  15,
de 8h às 12h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
Reajuste salarial - 0% de reajuste, em contrapartida, a empresa, efetu-
ará o pagamento de abono salarial no valor de R$ 1.500, a ser pago em
30/7/20 (para empregado operacional e administratico - GSR);
Reajuste Vale Alimentação - reajuste de 25% no valor mensal do vale
alimentação, aumentado o valor mensal de R$ 320,00 para R$ 400,
retroativo a 1/5/20, a ser pago em 23/7/20;
Reajuste do Ticket Restaurante - para os empregados elegíveis ao re-
cebimento do ticket restaurante, a JLR irá aplicar o reajuste de 12,50%,
aumentado o valor mensal para R$ 45/dia retroativo a 1/5/20, a ser
pago em 1/8/20;
PPR – Horista e Mensalista – manutenção das mesmas condições do
Acordo Coletivo do ano anterior. Valor: salario X 12 X 11%, sendo o valor
mínimo de R$ 4.400, será garantido no atingimento de 100% das metas.
Pagamento Horistas: 1ª parcela 15/1/2021 e Parcela Final: 30/6/2021.
Pagamento Mensalistas: Parcela única: 30/6/2021;
Banco de Horas – renovação do acordo coletivo de Banco de Horas,
considerando as regras previstas na MP927, que prevê em função da
pandemia do COVID-19 prevê a postergação do prazo para compensação
do saldo negativo de horas;
Redução de Jornada e Salário (25%) com garantia de 80% do salá-
rio líquido – conforme a legislação vigente;
Suspensão do Contrato de Trabalho com garantia de 100% do salário
líquido: conforme a legislação vigente;
Antecipação da 1ª parcela do 13º salário , a ser pago no dia 30/7/
2020. (opcional)

http://votasmc.com.br/jaguar

PARA VOTAR
BASTA ACESSAR:

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


