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Quem pode receber?
    1- Todos/as os/as trabalhado-

res/as da Brasilcenter admitidos até 
a data de 02/10/2019, tem direito 
ao PPR, proporcionalmente ao pe-

ríodo trabalhado;

2 - Os afastados por Acidente de Trabalho 
e Licença Maternidade, também tem direto;

 3 – Os afastados por doença durante 2019 
receberão proporcionalmente ao período 
trabalhado;

4 -  Os/as empregados/as desligados rece-
berão também proporcionalmente aos meses 
trabalhados, desde que tenham mais de 90 
dias efetivos de trabalho em 2019

Para o cálculo do valor do 
prêmio serão considerados os 
seguintes critérios individuais:

1- Receberão 100% do PPR aqueles que 
durante o ano de 2019 tenham tido até 2 
faltas injustificadas;

 2- Receberão 50% do PPR aqueles que du-
rante o ano de 2019 tenham tido até 4 faltas 
injustificadas;

Quem não está no programa?
1- Não receberão o PPR, aqueles que te-

nham tido 5 ou mais faltas injustificadas, 
independentemente do tempo trabalhado.

2- Os estagiários e os jovens aprendizes.

Pagamento:
O pagamento do Programa de Participa-

ção nos Resultados – PPR-2019, para os em-
pregados ativos em 31/12/2019 será efetuado 
até 30/04/2020.

Os desligados deverão procurar a empresa 
no decorrer do mês de maio de 2020 para 
a solicitação do crédito que ocorrerá até 
30/06/2020.

Valor do prêmio
1 – Pagamento de 60% do salário base 
O salário de referência para o pagamento 

do PPR será o do mês de dezembro de 2019 
ou do mês do seu desligamento.

Assembleia para avaliação 
da proposta de PPR-2019 

(Programa de Participação nos Resultados)

A partir das 12 horas desta 4ª feira, dia 
13 de novembro, o Sinttel-ES estará no 
auditório  da BrasilCenter, em Vila Velha, 
realizando a assembleia que colocará em 
votação a proposta do PPR/2019. Sinttel 
publica a proposta da empresa que deve 
ser analisada por todos. 

SINTTEL convoca  
Assembleia, 4ª feira, 
13/11, a partir das
 12h, no auditório 
da BrasilCenter. 

Avaliação da proposta 
de PPR/2019. 


