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NÃO ACREDITE EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO!

A Comissão Nacional de Negociação 

(CNN), que representa todos os sindicatos 

filiados à FITRATELP, reuniu-se no dia 

21/05/19, com a representação da TIM 

para as tratativas relativas aos objetivos e 

metas do PPR - 2019.

Na ocasião, a representação laboral 

evidenciou a necessidade de evitar o des-

gaste da repactuação ao final do exercício 

para o justo pagamento do saldo devido aos 

empregados.

Para tal, após os comentários sobre o 

vivenciado em 2015 e, principalmente, em 

2018, quando constatamos a distância 

entre o PPR  e os resultados da companhia, e 

ainda, após a exposição da TIM, que incluiu 

a mensagem do presidente da companhia, 

a bancada sindical, tomando e evidencian-

do a palavra do amante dirigente máximo 

da empresa no Brasil, enfatizou a importân-

cia do engajamento deste e de toda a sua 

diretoria, principalmente a nova titular do 

RH no Brasil, com investimento e responsa-

bilidade, para evitar o "zeramento" de quais-

quer indicadores, tal como ocorreu com o 

indicador que foi "ofensor" (Transformação 

Digital) e que quase negou, não fora o 

esforço com êxito das partes em busca da 

solução, via repactuação, o complemento 

do pagamento relacionado a 2018.

Cabe à TIM estudar e assimilar as reivin-

dicações e sugestões lavradas em ata pela 

CNN-FITRATELP e na primeira quinzena de 

junho, voltar à mesa de negociação com 

objetivos e metas exequíveis e atingíveis no 

marco dos 2,3 salários de target, já estabe-

lecido, o que eleva o patamar da TIM, frente 

às demais operadoras.

Tudo isto levando em consideração que 

já percorremos meio ano e em NÃO existin-

do "engajamento retroativo" para este 

período do ano já vivido, a representação 

sindical considera que, no mínimo, foram 

atingidos os objetivos e metas até agora.

Ressaltamos que o atual ACT-PPR é 

trienal e vale até 2020, podendo ocorrer 

ajustes e modificações pertinentes que 

preservem a sua perenidade e o engaja-

mento das e dos empregados no programa, 

responsáveis que são pelo crescimento da 

TIM. Este engajamento vem sendo demons-

trado desde o ano passado, continua no 

primeiro trimestre deste ano e, com certeza, 

ocorrerá até o final do exercício, então, o 

mais justo é premia-lo. 

A empresa vai muito bem no Setor, 

portanto, comprometimento e participação 

também devem existir por parte da diretoria 

da TIM!

TRABALHADOR(A) 
SINDICALIZADO(A) É 

TRABALHADOR(A) 
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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA TIM
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 PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2019, DOS TRABALHADORES NA 
TIM S/A, PARA O ADITIVO AO ACT 2018-2020

1) Reajuste Salarial LINEAR de 100% do INPC + 5%, pago na ou retroativo à data-base 
(composto pela reposição integral da inação referente à data-base + recomposição das 
perdas salariais anteriores) ou ganho real;

2) Fixação do Piso Salarial, ÚNICO, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
3) Auxílio Alimentação (VR/VA) no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) LINEAR, com partici-

pação dos trabalhadores limitada a, no máximo e total de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
mês. Concessão do VA/VR no período da licença maternidade ou paternidade e afastamento 
por doença. Quando da realização de horas extraordinárias, a cada 2 horas, o (a) trabalha-
dor (a) receberá o valor facial do VR/VA, acordado neste instrumento;

4) Auxílio Creche/Babá, para empregadas e empregados, no valor da metade do menor 
salário praticado na TIM para jornadas de 8 horas diárias. Sem participação (custeio) do 
empregado para filhos com idade até 07 anos, independentemente do ingresso no ensino 
fundamental;

5) Auxílio PNE no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), mensais, para todos 
os empregados e empregadas com filhos portadores de necessidade, sem limite de idade;  

6) Gratificação de férias no valor de 100% do salário nominal, a ser pago no primeiro 
período do gozo das férias;

 7) Fim do teto nas comissões pagas na TIM, valorizando o prêmio ("target") e o cálculo 
encima de 100% do salário base, garantindo o "plus" por área e ainda remuneração (target), 
nas férias, calculada sobre 30 dias; 

8) Restabelecer a Cesta Básica para todas e todos os empregados no valor da menor 
remuneração praticada na TIM para jornada de 8 horas diárias;

9) Auxilio Farmácia/Medicamentos, contemplando TODOS os remédios prescritos ou 
não, com valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e com extensão aos 
dependentes; 

10) Implantação de ANUÊNIO no valor de 1% do salário nominal como forma de gratifi-
cação por tempo de serviço/ano trabalhado/prêmio permanência na empresa;

11) Plano Médico (sugestão AGEMED nos estados onde opera), sem coparticipação dos 
(das) empregados (as), garantindo o mesmo por mais seis meses, após o desligamento da 
companhia;

12) Fim da coparticipação do (a) trabalhador (a) no Plano Odontológico; 
13) Pagamento do KM rodado no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), mais 

seguro total do veículo para os (as) empregados (as) que usem o veículo próprio, à serviço da TIM;
14) Diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) para dirigir veículo da empresa;
15) Sobreaviso:  pagamento de 1/3 do salário e mais o valor das horas extras no aciona-

mento com deslocamento conforme escala; 
16) Pagamento do adicional de periculosidade conforme legislação;
17) Demais Benefícios reajustados conforme o item 1 desta pauta; 
18) Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT 2018-2020 (vigente). 

O CNN-FITRATELP é formada por: Rosilda (PB), Cochise (PI), Luiz Paula (MG) e Juan (RS)
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