BRASILCENTER
26 DE OUTUBRO DE 2021

ASSEMBLEIA GERAL BRASILCENTER - PPR 2021
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da BRASILCENTER para Assembleia Geral que
acontecerá no dia 28/10/2021, das 13h às 14h, com acesso através do link:
https://global.gotomeeting.com/join/411469821, caso necessário utilize o código de acesso:
411-469-821. Na ocasião, os trabalhadores apreciarão e deliberarão acerca da proposta da
empresa para a Programa de Participação de Resultados PPR - 2021.
Proposta
Manutenção do target de 2020. Isso significa que o PPR pode pagar até 0,6 salários
nominais.
Segue o conjunto de metas do PPR 2021:

Vale destacar que os resultados acumulados até agosto/2021 totalizam 98,55% o que significaria um
pagamento de 0,59 salários. O PPR está pautado em um peso de 100% sobre os objetivos
empresariais.
PAGAMENTO
O pagamento do PPR/2021 para os funcionários ativos em 31/12/2021 será efetuado até
30/04/2022.

DEMAIS ITENS DO PROGRAMA:
Proporcionalidade de pagamento em movimentações entre áreas e promoções.
Gerentes e acima que pedirem demissão em 2021 não tem direito ao PPR.
Demais itens permanecem inalterados em relação ao programa do ano anterior.
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 BRASILCENTER COMUNICAÇÕES 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 link https://global.gotomeeting.com/join/411469821, a realizar-se
no dia 28 de outubro de 2021, no horário de 13:00 às 14:00 horas (GMT-03:00), em primeira
convocação e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social, trinta minutos depois, em
segunda convocação, com qualquer número de presentes sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e
deliberação sobre a proposta apresentada pela empresa, para pagamento do Programa de Participação e
Resultados – PPR 2021; 2) Outras deliberações pertinentes. Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021.
Comissão Executiva do SINTTEL-MG.

