
Pagamento
final da PLR

O ano de 2022 iniciou com muitas
dificuldades. Infelizmente, vários
casos da COVID-19 foram confir-
mados e estão acima do esperado.
Além disso, já há falta de exames
para testagem, bem como há so-
brecarga no sistema de saúde.
Além disso, estamos na metade do
mês de janeiro e a cadeia de forne-
cedores também apresenta proble-
mas, impactando na programação
de trabalho da fábrica.
Mesmo com o ano de 2021 com-
plicado, em continuidade dos im-
pactos por parte do Covid-19, como
a falta de semicondutores, peças,
variação cambial, entre outros, os
trabalhadores do Consórcio Modular
da Volks arregaçaram as mangas e
superaram a meta de produção.
O Acordo Coletivo de Trabalho da

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKSWAGEN

CONFORME ACORDADO SERÁ PAGO!

O ser humano é
extremamente
dependente dos seus
semelhantes. Nenhuma
pessoa consegue viver
sem depender de
alguém. Sendo o
consumo o calçado, a
camisa, o alimento, tudo
que necessitamos teve o
trabalho e a mão de obra
de uma outra pessoa
que, muitas vezes, nem
conhecemos. A exemplo
aqui na linha de
montagem do consórcio
Volks caminhões e
ônibus que,  de certa
forma, tem o seu
trabalho passando pela
mão de várias pessoas.

Todos somos da mesma
EQUIPE, o individualismo
não faz mais parte da
atualidade. Empresas
que têm funcionários
individualistas se
perdem no caminho e
todos perdem com isso,
inclusive VOCÊ.

NENHUM DE NÓS É TÃO
BOM QUANTO TODOS
NÓS JUNTOS!”

Um novo ano,
tempo de
recomeçar e
rever conceitos
e valoresPLR 2021 ficou negociado o paga-

mento de R$ 100 a cada mil veículos
produzidos, que superasse 55 mil
unidades. Os trabalhadores fizeram
sua parte e produziram mais de 57
mil e,  com esse resultado, rece-
berão um adicional de R$ 200.
Desta forma, o montante da PLR
2021 é de R$ 5.200. Assim, des-
contada a 1ª parcela que já foi paga,
a segunda  parcela ficou no valor
de R$ 2.700 e será paga no
próximo dia 28/1/22.
Isto demonstra, mais uma vez, o alto
nível de comprometimento que os
trabalhadores do Consórcio Mo-
dular possuem. Parabéns!!!
O sindicato agradece a confiança e
alerta: “Companheiros, fiquem atentos
e não relaxem com os protocolos do
Covid-19. Seja prudente, cuide-se e
mantenha a sua vacina em dia!”


