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PRAZO DE PAGAMENTO DO PPR VAI
ATÉ 31 DE JULHO.
Para empregado que tenha
cumprido
as
metas
de
qualificação durante o ano de
2021, o valor equivale a 25% do
Piso salarial, ou seja R$ 416,64.
O PPR está assegurado em
nossa Convenção Coletiva de
Trabalho. Fique atento. Caso
não seja feito o pagamento no
prazo, ou o valor esteja
incorreto, procure de pronto o
Sindicato.

Tabela – Para empregados que
não atingiram as metas, o valor
será reduzido, conforme descrito
na tabela (veja a baixo).
Afastado – Empregado que
tenha se afastado do trabalho e
receba benefício do INSS tem
direito ao PPR na proporção de
1/12 avos por mês ou fração até a
data do seu afastamento, assim
como a partir do efetivo retorno ao
trabalho, após a alta do INSS.

PPR – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
No dia 31 de julho / 2022 vence o prazo de pagamento do PPR, dos empregados que tenham cumprido as metas de qualificação de 01/01/2021
à 31/12/2021, no valor de 25% x R$ 1.666,57 (piso salarial do ano de 2021) = R$ 416,64;

Falta injustificada –
peso – 100% = R$ 416,64
Falta documentada –
peso 45%
Falta abonada por lei
Pontualidade (atrasos) –
peso 10%
Advertência / suspensão
– peso 10%
Falta da CNV – peso 5%
Recolhimento do posto
de serviço – peso 25%
Descumprimento de
norma – peso 2,5%
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1ª falta (50%) = R$ 208,32; 2ª falta (50%) = R$ 208,32,
que ocasiona a perda total;
1ª e 2ª falta = não haverá desconto; 3ª falta (22,5%) =
R$ 93,74; 4ª falta (22,5%) = R$ 93,74;
não haverá desconto;
cada falta (2%) = R$ 8,33; 05 faltas (10%) = R$ 41,66;
1ª punição (5%) = R$ 20,83; 2ª punição (5%) = R$ 20,83,
com desconto limitado a 10% do valor total do PPR;
perda de 5% do valor total do PPR = R$ 20,83;
perda de 25% do valor total do PPR = R$ 104,16;
perda de 2,5% do valor total do PPR = R$ 10,42;

CONSIGNADOS: SEM CONSULTA AO SPC/SERASA.
Conheça nossa parceria exclusiva
de crédito consigando com a Pra
Você - Crédito e Financiamentos,
o objetivo desta parceria é
oferecer
aos
associados,
principalmente aos que estão
com restrição no SERASA E SPC,
uma ótima opção de crédito.
Com esta parceria você pode
comprar eletroeletrônicos, tem o
direito de fazer um empréstimo
consignado, pode solicitar cartão
de crédito convênio, pode
comprar no crediário: em lojas de
calçados, confecções, materiais
de construção e muitos outros
produtos e serviços de crédito
ofertados pela Pra Você.
FIQUE SÓCIO - Utilize as parcerias que o Sindicato disponibiliza.
Ligue para a nossa sede (19)
3368.6661 ou 3368.6665.

Aqui você tem tudo que precisa, e faz mais com o próprio salário!
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