
PPR 2022 NEGOCIADO ENTRE SINTTEL-MG
E VIVO TRAZ EXCELENTES RESULTADOS

2,95 salários [administrativo, loja, Campo (sem PIV) e Atendimento (sem PIV)] 
1,35 salários (Campo e Atendimento com PIV), de acordo com os critérios de
elegibilidade e proporcionalidade. 

Boa notícia para os trabalhadores da VIVO! A empresa divulgou os resultados finais do
PPR 2022 que foi negociado com o SINTTEL-MG. O PPR foi de 122,8% (maior da história),
o que demonstra responsabilidade e compromisso dos trabalhadores.

Desta forma, de acordo com as regras de apuração, o pagamento total equivale a:

VIVO
02 DE MARÇO DE 2023

Vale lembrar que sobre o resultado final será descontado o adiantamento de agosto/22 para
aqueles que receberam. O crédito para os ativos está confirmado para 17/03/23. A direção
do Sindicato parabeniza todos os trabalhadores que construíram com seu trabalho
esse excelente resultado para a empresa. Fique sócio do SINTTEL-MG e fortaleça ainda
mais o seu Sindicato!



Ex-empregados com conta corrente ativa no Banco Santander, exceto item “c”: A
Empresa efetuará o crédito no dia 28/04/2023;
Ex-empregados que encerraram a conta corrente no Banco Santander: Deverão enviar e-
mail com nome completo e comprovante com os dados bancário para
atendimentorh.br@telefonica.com e o crédito será efetuado conforme tabela abaixo;
Ex-empregados que estejam com problemas na qualificação cadastral (e-social): por
exigência do Governo os ex-empregados que estão com problema cadastral no e-social
deverão entrar em contato com Atendimento RH para orientações da regularização. Após
regularização o crédito acontecerá conforme tabela abaixo:

Considerando o resultado final do PPR do exercício de 2022, elegibilidade e
proporcionalidade, o pagamento para os desligados seguirá as seguintes regras:

E-mail ou Regularização  Crédito em

Recebido até 03/04/2023  28/04/2023
Recebido até 28/04/2023   31/05/2023
Recebido até 31/05/2023  30/06/2023
Recebido até 30/06/2023  31/07/2023
Recebido até 31/07/2023  31/08/2023

Obs.: Bancos disponíveis para o pagamento: Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Demais
bancos o crédito será disponibilizado por OP (ordem de pagamento) no Santander. Vale
ressaltar que qualquer débito que o ex-empregado tenha com o banco é de sua total
responsabilidade e ao ser depositado o valor do PPR poderá ocorrer descontos.

E-mail ou Regularização Crédito em

Recebido até 31/08/2023 29/09/2023
Recebido até 29/09/2023 31/10/2023
Recebido até 31/10/2023 30/11/2023
Recebido até 30/11/2023 29/12/2023
Recebido até 29/12/2023 31/01/2024

Pagamento do PPR para os desligados da VIVO
 


