
METALÚRGICOS DA JAGUAR LAND ROVER

Mesmo diante da atual crise sani-
tária, com graves consequências
na economia do país, a empresa
Jaguar Land Rover anunciou a vol-
ta da produção do modelo Land
Rover Evoque em sua fábrica de
Itatiaia.
Diante disso, a empresa apresen-
tou a necessidade de paralisação
de suas atividades para ajustar o
seu calendário de produção.
Assim, representantes da empre-
sa apresentaram a direção do Sin-
dicato dos Metalúrgicos uma pro-
posta de suspensão de contrato de
trabalho e férias coletivas por um
período de sete semanas de suas
atividades para o ajuste no seu ca-
lendário para o lançamento do
novo veículo Evoque.
O sindicato convoca  à votação que
vai acontecer na próxima terça-
feira, dia 1/6,  através do link http:/
/votasmc.com.br/jaguar, no horá-
rio das 8h às 14h.

Land Rover propõe
suspensão de contrato de
trabalho e férias coletivas

Sindicato  convoca
à votação na

próxima 3ª feira
(1/6), de 8h às 14h,

através de
plataforma digital

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
FÉRIAS COLETIVAS | período: 21/6 a 06/7/2021 (16 dias)

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | período:
7/7 a 8/8/2021 (33 dias)

Complementação do Governo: 70% do seguro-desemprego
que cada empregado tem direito;

Complementação da JLR: será pago uma ajuda compensatória;

O benefício emergencial e o pagamento da ajuda compensa-
tória da JLR ficam garantidos a todos os empregados, sendo o
recebimento de no mínimo 100% do salário líquido. (Salário
Líquido: Salário Base (-) INSS (-) IRRF);

Não haverá perda do direito à Férias e 13º Salário;

Durante a vigência do Acordo Coletivo os benefícios refe-
rentes ao planos médico e dental, vale supermercado, se-
guro de vida e previdência privada serão mantidos;

Conforme previsto na MP 1045, os empregados terão ga-
rantia de emprego durante o período que durar Suspensão
temporária do contrato de trabalho (LAY-OFF), por igual
período após o término do acordo (ou seja, 66 dias de es-
tabilidade a contar do início da suspensão do contrato de
trabalho).

PARA VOTAR:

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


