
O PARCEIRO
Porto Alegre – Abril/2021

BOLETIM

Nº 2563

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA TIM

Informamos aos trabalhadores na TIM que no próximo dia 30/04/2021 

será feito o pagamento do PPR 2020. O valor do prêmio será de 2 a 2,36 

salários nominais, com o desconto da antecipação de 1 salário feita em 

30/09/2020 e do Imposto de Renda, conforme regras de elegibilidade e 

proporcionalidade do programa asseguradas no Acordo Coletivo. 

Esta é a maior participação dos trabalhadores na TIM nos 

resultados da empresa, uma conquista coletiva histórica da FITRATELP, 

dos Sindicatos – entre eles o SINTTEL-RS – e dos trabalhadores.  

A CNN FITRATELP/TIM estava no caminho certo quando argumentou, 

durante as negociações com a TIM, que a pandemia da Covid-19 não tinha 

afetado o setor de telecomunicações, uma vez que os dados das empresas 

mostravam um crescimento acentuado por esses serviços em todo o país. 

A CNN FITRATELP faz questão de ressaltar que os trabalhadores 

na TIM são os principais responsáveis pelos resultados do PPR 2020. 

As metas foram alcançadas porque eles se dedicaram prossionalmente, 

mesmo se expondo aos riscos de contaminação pelo Coronavírus durante a 

jornada de trabalho. 

O PPR 2020 é uma conquista merecida da categoria e vamos 

continuar na luta para melhorar nosso programa em 2021. 

PARABÉNS AOS TRABALHADORES! 

FORTALEÇA A NOSSA LUTA. 

FILIE-SE AO SINDICATO!

PPR 2020 SERÁ PAGO
  DIA 30/04/2021 
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FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista


