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CANAL DE VOZ
Proposta da empresa é 
aplicar uma só tabela
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Em reunião realizada no dia 
4 de agosto com a Comissão de 
Negociação formada pela Fenattel 
e sindicatos filiados, a Vivo apre-
sentou sua proposta para a PPR 
2010/11. De acordo com a proposta, 
a previsão de pagamento é até 30 
de março de 2011.  Diante disso, o 
Sindicato convoca todos os traba-
lhadores para assembleia que será 
realizada na próxima quinta-feira, 
19, a partir das 17:30, no auditório 
da empresa (Av. Nossa Senhora da 
Penha, 275 - Praia do Canto). 

É fundamental a participação 
de todos os trabalhadores e não há 
motivo para não comparecer, já que 
a assembleia será na empresa.

  Confi ra a proposta:
Eficiência: 40%;• 
Satisfação Cliente: 25%;• 
Share de Receita Líquida: 20%;• 
Market Share: 15%;• 
Será aplicada a mesma tabela • 

para todos os empregados, inclusi-
ve administrativo e lojas;
Fica também mantida a tabela • 
anterior, incluindo a Tabela Plus 
com o acelerador que será aciona-
do ao atingir de 100% das metas 
e superação de 1% do índice de 
eficiência (podendo chegar a 2,2 
salários);
Será considerado o período de • 
experiência para os colaboradores 
efetivados observando-se os crité-
rios de proporcionalidade;
Demitidos por justa causa e de-• 
missionários no período não serão 
elegíveis ao PPR;
Tabela de atingimento - Apuração • 
do valor de pagamento da PPR.

Assembleia dia 19/08, as 
17:30 horas no auditório da 

empresa: Av. Nossa Senhora da 
Penha, n° 275, 1° andar 

Praia do Canto - Vitória/ES
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