
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da Arion Serviços de Telecomunicações Ltda.
para Assembleia Geral que irá apreciar e deliberar sobre a proposta da empresa para o
Programa de Participação de Resultados (PPR 2021). A Assembleia será no dia
02/09/2021, das 15h às 16h, de forma virtual, com acesso através do link
https://global.gotomeeting.com/join/472247357, código de acesso: 472-247-357. 

ARION 
31 DE AGOSTO DE 2021

ASSEMBLEIA GERAL - ARION SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PPR 2021)

Os empregados afastados por acidente de trabalho, doença profissional ou
licença maternidade, receberão os valores relativos à Participação nos Resultados,
de forma integral, desde que o afastamento tenha ocorrido durante o período de
apuração do plano, com exceção da licença maternidade que receberá integralmente
independente do período de afastamento.
Os empregados por Auxílio Doença afastados receberão os valores relativos à
Participação nos Resultados, de forma proporcional aos meses trabalhadas no
ano, conforme acima declinado, exceto se o tempo de afastamento não ultrapassar
fração igual a 15 (quinze) dias.
Os empregados desligados por pedido de demissão e sem justa causa receberão a
participação nos resultados, verificando-se o cumprimento dos objetivos do período
objeto de apuração, sendo os valores pagos proporcionalmente aos dias efetivamente
trabalhados dentro do período.
Para a contagem de avos para cálculo do pagamento da premiação do PPR 2021
será considerado para cada mês de trabalho uma fração igual ou superior a 15
dias do mês trabalhado.
Se cumpridos os objetivos determinados, o valor da Participação nos Resultados será
pago, aos demitidos, 60 dias (sessenta) após as datas previstas para o
pagamento aos demais empregados.
Não serão determinadas Metas para o pagamento da Participação nos Resultados. O
índice considerado para pagamento dos valores da participação serão os meses
trabalhados no ano de 2021.

Confira alguns itens da proposta da empresa:

Farão jus ao recebimento dos valores relativos à Participação nos Resultados do
ano de 2021 todos os empregados da empresa, respeitado os seguintes critérios:

https://global.gotomeeting.com/join/472247357


Foi definido o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), distribuídos da seguinte
forma:

 - 1° parcela R$ 500,00 – Folha de Pagamento Agosto de 2021
 - 2° parcela R$ 500,00 – Folha de Pagamento Janeiro de 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - O SINTTEL-MG, entidade constituída
para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações,
na base territorial compreendida pelo Estado de Minas Gerais, convoca, na forma
estatutária, todos os trabalhadores da empresa Arion Serviços de Telecomunicações
Ltda., para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de modo virtual em razão do
estado de calamidade pública que foi declarado no país a partir de 22/03/2020, pela
plataforma https://global.gotomeeting.com/join/472247357, a realizar-se no dia 02 de
Setembro de 2021, de 15:00 às 16:00, todas em primeira convocação e, na falta de
quorum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social, trinta minutos depois, em segunda
convocação, com qualquer número de trabalhadores, sobre a seguinte ordem do dia:
1)Discussão e deliberação sobre a proposta apresentada pelas empresas à Comissão
Nacional de Negociação, referente ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados
(PLACAR 2021); 2)Outras deliberações pertinentes. Belo Horizonte, 31 de agosto de
2021. Comissão Executiva do SINTTEL-MG.
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