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Confira os valores do

PPR

Quem não faltou no trabalho, já sabe: vai receber o valor máximo!
Até o próximo 5º dia útil de maio,
além do salário, você deverá receber
a 1º parcela do PPR de 2014.

Se o transbordo foi limpo na data
certa;
A limpeza do caminhão;
Produtividade da equipe de coleta;
Qualidade da equipe de coleta;
Bom atendimento à população;
Redução dos acidentes de trânsito
nas operações com veículos;
Níveis de qualidade dos serviços
executados;
Redução dos acidentes de trabalho.
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Todos os companheiros já sabem que
esta fórmula de PPR está em vigor
desde 2008 e que o peso maior para
se chegar ao percentual máximo,
o que vale é a qualidade dos serviços
prestados. Quem faz essa avaliação
é a Prefeitura, que dá notas aos serviços prestados, que são classificados de Ótimo a Péssimo.
Para isso, a Prefeitura analisa:
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valor máximo da apuração. Mas, vale
lembrar que as faltas também têm
pesos diferentes, principalmente as
cometidas aos sábados e às segundas-feiras.
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Além desses itens, também as faltas
injustificadas ao trabalho fazem a
maior diferença para se conquistar o

Com tudo isso já deu pra perceber
que receber o valor máximo do PPR
só depende da colaboração de toda
a equipe.
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Acidentes de trabalho
e de trânsito
também contam pontos
As faltas têm um peso muito grande na hora da Para evitar essa situação, fique atento às norapuração do PPR. Por isso mesmo que o cuida- mas de segurança de trabalho quanto ao uso
do com os acidentes de trabalho e de trânsito de EPI´s e a conduta no caminhão.
devem ser redobrados. Afinal, quem esta parado em casa é porque sofreu um acidente.
Um acidente de trânsito ou de trabalho causa
um grande sofrimento para a família do trabalhador e para ele próprio.

Evitar os acidentes de trânsito
e de trabalho é uma obrigação
de todos nós.
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índices do PPR:
LOGA Logística Ambiental
n

Coleta Domiciliar + Coleta Seletiva

n

Operação Centro + Coleta de Comunidades Carentes + Manutenção

n

Coleta de Resíduos de Saúde

n

Transbordo + Aterro

n

Tráfego

30,08%
ECOURBIS
n

Coleta Domiciliar + Manutenção + Coleta em Comunidades

n

Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde

n

Transbordo + Aterro

36,41%
Limpeza urbana
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