
Sindicato convoca à
votação para  ACT

MAXION  CONDO | CAMPANHA SALARIAL 2022

Reajuste salarial INPC 2022 pleno de 12,47%, Aplicado em jan/23.
Abono de R$ 2.000, para compensar a aplicação do reajuste salarial
em jan/23 - pago em 15/6/22.
PLR 2022 - R$ 4.800, de acordo com indicadores, em duas parcelas: A
1ª parcela de R$ 3.800, a ser paga em 15/6/2022 e a 2ª parcela saldo
em 30/1/23.
Cartão alimentação 2021/2022 de R$ 400, (reajustado com 100%
do INPC) para R$ 450 mensal(retroativo a maio/22).
Reajuste salarial INPC 2023 pleno - aplicado em 01/24.
Acordo 24 meses.
Abono 2023  -  Abono R$ 2000 com aplicação INPC pleno pago 15/5/23.
PLR 2023 -Aplicação do INPC pleno, de acordo com os indicadores em
duas parcelas, sendo 15/5/23 e saldo em 30/1/24
Antecipação do 13º salário opcional em 15/6/22.
Carga extra no cartão alimentação no valor de R$ 450, em 20/12/22.

Na última quinta-feira (26), o
sindicato se reuniu com a direção da
MAXION. E a empresa apresentou
uma proposta para renovação do
acordo coletivo 2022 e 2023.

Informando à empresa sobre a
expectativa dos trabalhadores,
ficou acertado que até a manhã
desta segunda feira (30) haveria
uma resposta.

A diretoria do sindicato entende que,
ao mesmo tempo em que deve
manter uma conduta responsável
para não comprometer os traba-
lhadores MAXION, também deve

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:

perseguir melhorias que propor-
cionem a paz e a tranquilidade dos
companheiros e de suas famílias.
Mesmo levando em consideração
o momento crítico e inseguro que
pode se agravar ainda mais nos
próximos meses.

Representantes da MAXION a-
presentaram uma nova proposta
e o sindicato convoca à votação
na próxima 4ª feira, dia 1/6, no
horário de 13h às 17h30, através
da plataforma digital. Acesse:
assembleia.grtsdigital.com.br/
maxioncondo.

A Importância da valoriza-
ção profissional é na reali-
dade a valorização do tra-
balho de uma pessoa, que
influencia diretamente na
sua motivação para continu-
ar fazendo um serviço de
qualidade. Afinal, quem não
gosta de ter o seu esforço
reconhecido?

Pois é, no caso do traba-
lhador é preciso levar em
consideração a boa parte do
tempo dedicada para exe-
cutar tarefas em benefício
da empresa. Muitas vezes, o
trabalhador preferiria estar
com sua família ou dar aten-
ção a outros assuntos pes-
soais, mas, em vez disso,
passa seu tempo se esfor-
çando e se dedicando.

É claro que o funcionário
recebe uma remuneração
como pagamento pelo seu
serviço. Porém, se não sentir
que aquilo que faz é realmen-
te importante e valorizado, a
tendência é que comece a
fazer a sua função de forma
mecânica e superficial, ape-
nas para cumprir as suas
obrigações e receber o salá-
rio no final do mês.

Como resultado disso, a
qualidade da entrega do
trabalho pode cair, as vezes,
consideravelmente, e isso
pode trazer inúmeros prejuí-
zos para a empresa.

Importância
da valorização

profissional


