Especial PPR-loga/ECOURBIS

Limpeza urbana

Boletim Informativo do Siemaco-SP - Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços

Novembro 2015

de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo

PPR

um direito adquirido
em Convenção Coletiva
Chegou a hora boa de receber o justo e merecido
resultado do trabalho em conjunto. Uma
conquista do SIEMACO em prol dos trabalhadores
da Limpeza Urbana, o PPR (Programa de
Participação nos Resultados) será pago aos
trabalhadores da Ecourbis e Loga com o salário
de outubro, até o quinto dia útil de novembro.
Atenção companheiros da Ecourbis:

Atenção companheiros da Loga:

Coleta Domiciliar + Manutenção + Coleta em Comunidades
Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
Transbordo + Aterro

Coleta Domiciliar + Coleta Seletiva
Operação Centro + Coleta de Comunidades Carentes + Manutenção
Coleta de Resíduos de Saúde
Transbordo + Aterro
Tráfego

O índice
do PPR é

36,41% 27,72%
O índice
do PPR é

O SIEMACO acompanha de perto os cálculos do PPR, garantindo assim os benefícios reais. Não falte ao trabalho e garanta o valor integral!

O PPR é um direito do trabalhador pago semestralmente!
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Quem não faltou no trabalho,
já sabe: vai receber o valor máximo!

Até o próximo 5º dia útil de novembro, além do salário, você deverá receber a 2º parcela do PPR de 2015.
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.

Além desses itens, também as faltas injustificadas ao trabalho fazem
a maior diferença para se conquistar
o valor máximo da apuração. Mas,
vale lembrar que as faltas também
têm pesos diferentes, principalmente
as cometidas aos sábados e às
segundas-feiras.
O valor máximo do PPR depende
da colaboração de toda a equipe.

Uma conquista
de todos!
O valor do PPR também depende de
você: não falte, cumpra as regras
de segurança e organização.
Faça a sua parte e cobre o mesmo dos
seus colegas e da sua empresa.

Para isso, a Prefeitura analisa:
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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Confira o
pagamento do
PPR relativo ao
primeiro semestre
de 2015 QUE DEVERÁ
SER PAGO até o
quinto dia útil
de novembro!
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Expediente
SEDE:
Alameda Eduardo Prado, 648
Santa Cecília – CEP: 01218-012
Tel.: 3821-6444
SUBSEDE:
Rua Dr. Carlos Augusto de Campos, 165
Santo Amaro – CEP: 04750-060
Tel: 5521-9108
siemaco@siemaco.com.br

Presidente
Moacyr Pereira

Projeto Gráfico
AGPC Comunicação

Supervisão
Wagner Antonelli

Tiragem
5.000 Exemplares

Jornalista Responsável
Adriana do Amaral (MTB 16447)

www.siemaco.com.br

