
Sindicato atende
reivindicação e garante

bonificação a mais

MAXION CONDO

Mesmo tendo renovado o acordo
coletivo da empresa, que garantiu
parte do ajuste salarial para janeiro
de 2023, em um cenário bem
diferente das outras empresas da
Volkswagen Caminhões e Ônibus, a
MAXION concedeu ainda um abono
no valor de R$1200. Além de uma
carga extra no cartão alimentação
de R$450, a ser pago em dezem-
bro/22, somando um total de
R$1650. Foi aplicada metade do
reajuste salarial em julho de 2022,
cerca de 6%, de forma a atenuar o
impacto da inflação no poder
aquisitivo mensal do trabalhador.
Mesmo com baixa produtividade, a
direção da empresa reavaliou e
entendeu que reivindicação da
direção do sindicato é importante.
Um adicional mensal para o
trabalhador e sua família diante da
inflação, que tem afetado seu poder
de compra.
No dia 13/7, representantes da
Maxion Condo comunicaram à
direção do sindicato que, devido as
reivindicações dos funcionários, a
empresa vai pagar cargas extras no

Maxion Condo
pagará  valores a
mais em cargas
extras no cartão

alimentação

valor R$ 200, da seguinte forma:
cinco meses uma carga extra do
cartão alimentação no valor de
R$200/mês. Ou seja, essas cargas
extras serão aplicadas no cartão
alimentação nos meses de julho,
agosto, setembro, outubro e no-
vembro. Em dezembro será adi-
cionado apenas a carga extra de
R$450, conforme acordado no
acordo coletivo.
Por reivindicações dos traba-
lhadores e pela ação sindical, essas
conquistas tornaram-se essencial
no dia-a-dia do trabalhador. E, mais
uma vez, o sindicato garantiu junto

a empresa um valor a mais no cartão
alimentação. Portanto, cada
trabalhador deverá receber o valor
de R$ 200, somado aos R$ 450,
totalizando R$ 650,00 até o mês de
novembro, lembrando que em
dezembro, o trabalhador ainda terá
a carga extra de R$ 450, já ne-
gociado na renovação do acordo.
Companheiras e companheiros, a
direção sindicato tem um papel
fundamental com mais essa
conquista para melhorar o bolso do
trabalhador. E agradece a confiança
de todos na atual diretoria do seu
sindicato.


