
Na última semana, a direção da
Jaguar Land Rover procurou o
sindicato para tratar de alguns
temas que vêm afetando a sua
produção nos últimos meses.

Um dos principais pontos é a crise
mundial, que tem causando a falta
de semicondutores e demais com-
ponentes importantes para sua
produção que, diga-se de passagem,
não é uma particularidade da
empresa e sim de todo o mercado
automotivo.
A direção do sindicato vem acom-
panhando essas dificuldades que
as montadoras da região vêm
atravessando. É fundamental
deixar claro que o principal obje-
tivo do sindicato e garantir a
manutenção dos postos de traba-
lho, com todos os benefícios e
salários.
Vale ressaltar que o sindicato  está
aberto a colaborar para encontrar
ferramentas que venham diminuir
o impacto no sistema produtivo da
empresa, sempre com o objetivo de
preservar os empregos dos traba-
lhadores.
Mediante a todos esses problemas
apresentados pela empresa e depois
de observar as ferramentas dispo-
níveis para negociar, chegou-se ao
entendimento de que a melhor a se
aplicar seria o lay-off, que é o
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programa de qualificação pro-
fissional do governo federal, que se
apresenta como a melhor solução
disponível para esses momentos de
períodos mais longos de suspensão
na produção.

Considerando o prazo de sus-
pensão de contato de trabalho, é
necessário negociar um acordo
coletivo de trabalho com fun-
damento no artigo 7º , inciso XXVI
da Constituição Federal e dos
artigos 476-A, 611 e seuintes da CLT,

destinados a regular a suspensão
dos contratos de trabalho dos seus
empregados para a realização de
curso ou qualificação profissional.
Segundo a empresa, o período de
suspensão será de 1/11/22 a 31/12/22.
Essa proposta será levada em apre-
ciação e votação dos trabalhadores
por voto secreto na sede da em-
presa, no próximo dia 18/10, no
horário de 10h às 14h. E a apuração
dos votos vai ocorrer logo após o
encerramento da votação.

Sindicato convoca votação sobre período de
suspensão no próximo dia 18, das 10h às 14h


