
PPR 2018 (2019-2020) e 
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES ACT 2018 - 2020

        EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
        ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio Grande do Sul – 
SINTTEL/RS, por seu Presidente – Gilnei Porto Azambuja - convoca todas e todos os empregados na TIM, associados ou não, para Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada nas reuniões designadas para o dia e locais abaixo indicados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:
1ª - análise e deliberação da proposta da empresa para celebração do instrumento coletivo para o PPR-2018 (2019 e 2020);
2ª - construir, analisar e aprovar a Pauta de Reivindicações visando a renovação do ACT para o período de 2018-2020;
3ª - autorizar o SINTTEL-RS a negociar; celebrar acordo e/ou ajuizar protesto judicial e dissídio coletivo de trabalho;

DATA: 05/06/18
LOCAIS e HORÁRIOS: Porto Alegre - Rua Washington Luiz, 572, Centro Histórico, às 18h em primeira chamada e 18h30 em segunda e 

última chamada; Pelotas - Rua Voluntários da Pátria, 1266, às 13h30 em primeira chamada e às 14h em segunda e última chamada; Santa 
Maria - Rua Av. Rio Branco, 601 sala 301, às 18h em primeira chamada e às 18h30 em segunda e última chamada.

                                      
Porto Alegre, 1º de junho de 2018.                                                                    

Gilnei Porto Azambuja
Presidente do SINTTEL-RS

Convocamos as trabalhadoras e os trabalhadores na TIM a fim de 
apreciar e deliberar sobre a proposta para o pagamento do PPR-2018, 
negociações do PPR 2019 e do PPR 2020.

Garantimos em mesa de negociação, se aprovada a proposta, que 
teremos PPR em 2019 e 2020, com os objetivos, metas e, principalmente, o 
PRÊMIO, revisados para melhor, em 2019 e 2020.

Ainda mediante aprovação, a empregada ou empregado na TIM, deverá 
engajar-se no programa com muito mais segurança e perspectiva de melhora 
no pagamento desta remuneração variável, baseada e "em linha", com o 
PLANO TRIENAL DA TIM (2018-2020). 

O "PRÊMIO" DO PPR NA TIM VEM "PATINANDO", SEM MELHORIAS, 
DEPENDENDO DE "ACELERADOR" PARA ATINGIR 2,4 SALÁRIOS DE 
PAGAMENTO, EM MÉDIA! CHEGA!!! O VALOR PAGO DE PPR DEVE CRESCER 
PROPORCIONALMENTE AO CRESCIMENTO DA TIM!   

Os objetivos e metas, resumidamente expostos neste informativo, foram 
amplamente debatidos em mesa de negociação pela CNN-FITRATELP vs TIM 
chegando a esta proposta que será  apreciada para aprovação ou rejeição. 

Cabe ressaltar que a TIM, semelhante às demais operadoras que pagam 
PPR, usam deste instrumento (ACT-PPR) para repassar valores aos 
EXECUTIVOS (MBO), mediante anuência e aprovação das assembleias.

LEIA SOBRE O ACT NA PÁGINA 2.

PARTICIPA! NÃO DEIXA QUE DECIDAM POR TI!

OBJETIVOS E METAS DO 
PROGRAMA PARA 2018

O PARCEIRO
Porto Alegre – MAIO/2018

BOLETIM

Nº 2284

ATENÇÃO TRABALHADORES NA TIM
  



Pré-Pauta Nacional de Reivindicações, visando a renovação do ACT para o período 2018-2020, para 
que seja complementada, construída e aprovada em assembleia soberana das Trabalhadoras e dos 
Trabalhadores na TIM.

Cabe ressaltar que, após sistematizada com os adendos e subtrações dos Sindicatos filiados e 
mesmo repassando a Pauta final por meio eletrônico, oficiaremos e protocolaremos esta entrega, na 
primeira ocasião de encontro negocial entre as partes que, pelo acordado, ocorrerá na segunda 
quinzena de julho de 2018, para assim, começarmos os trabalhos em torno deste importante assunto.

CNN FITRATELP: Rosilda (PB); Luiz Paula (MG); Cochise (PI) e Juan (FITRATELP e RS).

TIM: PRÉ-PAUTA NACIONAL DE REIVINDICAÇÕES - ACT 2018-2020

PRE-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA O ACT 2018-2020
1. Reajuste Salarial LINEAR 100% do INPC + Ganho real de 5%;

2. Fixação do Piso Salarial no valor de R$ 2.000,00, independentemente da jornada de trabalho;

3. Pagamento de Cesta Básica no valor de R$ 500,00 mensais;

4. Auxílio Alimentação (VR/VA) no valor de R$ 40,00 LINEAR, com participação dos trabalhadores limitada a, 
no máximo, R$ 1,00 do benefício e concessão no período de licenças maternidade e paternidade;

5. Auxílio Creche/Babá no valor de 01 salário mínimo nacional vigente, cada um, extensivo a todos os 
empregados (as), sem participação (custeio) do empregado para filhos com idade até 06 anos, 11 meses e 29 
dias para os dois primeiros auxílios e sem limite de idade para o PNE;

6. Fim do teto nas comissões pagas nas Lojas (consultores de vendas, etc) e variável proporcional às vendas;

7. Auxílio Farmácia contemplando TODOS os remédios prescritos por intermédio de receituário médico, 
abrangendo todos (as) e os trabalhadores.

8. Ajustar o Auxílio Aquisição de Medicamentos para doenças crônicas ou de uso contínuo, para R$ 
2.000,00;

9.Implantação de Anuênio de 1% do salário nominal como forma de gratificação por tempo de serviço/ano 
trabalhado;

10.Plano de Saúde, fim da cooparticipação em procedimentos médicos, extensivo aos pais e possibilitar aos 
trabalhadores (as) a conversão de 50% (cinquenta por cento) do valor do auxílio para uso em academia, 
pilates e outras atividades congêneres; 

11. Pagamento de "Incentivo Educação" na proporção de 60% (sessenta por cento) do valor da mensalidade 
do curso (graduação, pós-graduação e especialização), devidamente comprovado pelo empregado, ou um 
valor fixo, de R$ 1.000,00 mensais, a título de "Bolsa Educação";

12. Fornecimento do Auxílio e/ou Vale Transporte, com opção, também, em dinheiro ou cartão combustível;

13. Reajuste dos demais Benefícios conforme o item 1 desta pauta;

14. Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT 2016-2018, (somado o Aditivo 2017);

15. Concessão do Vale Cultura;

16. Fornecimento e troca de aparelhos celular aos empregados, mediante cláusula constante no ACT;

17. Inclusão e revisão dos valores das diárias para deslocamentos-viagens;

18. Eleição de Representantes Sindicais de acordo com os estatutos dos Sindicatos signatários;

19. Liberação de dirigentes sindicais sem prejuízo do salário, benefícios, remuneração variável (PPR) e 
vantagens;

20. Garantia da data-base e prorrogação do ACT (2016-2018) vigente até a renovação do mesmo.


