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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA TIM

DEBOCHE IV
A Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp (CNN FITRATELP-TIM) informa
aos trabalhadores e aos Sindicatos da base que, nalmente, a empresa deu sinal de
vida e se reuniu com a representação dos trabalhadores nessa terça-feira (05/10),
para dar prosseguimento às negociações do ADITIVO ao Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) 2020/2022. A empresa, mais uma vez, enrolou e não apresentou sua proposta
de reajuste salarial à categoria.
De fato, a TIM está desconectada da realidade. Enquanto seus acionistas e
diretores vivem acumulando lucros ano a ano, ela é incapaz – por causa de sua
patologia – de enxergar o mundo real que o trabalhador vive. Neste mundo real, o
trabalhador sofre com o aumento do arroz, da carne, energia elétrica, remédio,
escola, serviços de telecomunicações e gasolina. Insensível a tudo isso, a empresa
tortura o trabalhador que já está angustiado esperando que a TIM lhe pague o que
deve.
A TIM só marcou a reunião, adiada anteriormente, para mais uma vez dar a
demonstração da falta de respeito para com a CNN/FITRATELP e os trabalhadores
representados. A reunião de ontem foi um tapa na cara de todos nós, pois a TIM
chegou ao absurdo do ridículo de propor à FITRATELP que apresentasse uma proposta
de acordo, como se a Pauta de Reivindicações não tivesse sido entregue no dia 19 de
julho de 2021. Sendo assim, já que a TIM não tem uma proposta para apresentar aos
seus trabalhadores, apresentamos uma solução: a instauração do Dissídio Coletivo
onde a Justiça julgará as perdas salariais imposta aos empregados.
Finalmente, reforçamos o nosso pedido aos trabalhadores para que continuem
pressionando a TIM, para que apresente imediatamente a sua proposta de reajuste
nos salários e benefícios sociais. Sinceramente, os trabalhadores estão revoltados
porque sabem que a empresa está nadando de braçada nos lucros, enquanto o bolso
do empregado está vazio e correndo o risco de passar fome.

VAMOS PARA CIMA DA EMPRESA!
Fiquem atentos aos informativos do seu sindicato.

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022 DOS
TRABALHADORES DA TIM

FICHA DE FILIAÇÃO
Dados Pessoais:
Nome:

Sexo:

RG:

CPF:

Data de Nascimento:

Estado Civil:

F

M

Naturalidade:

Endereço:
Cidade/CEP:

Telefone:

E-mail:
Nome da Mãe:

Nome do Pai:

Dados Proﬁssionais:
Empresa:

Matrícula:

Cargo/Função:

Endereço Proﬁssional:
Ativo(a)

Fundação

Dependente

Aposentado(a)/INSS
CPF

Pensionista

Data de Nascimento

Parentesco

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:
Boleto bancário

Agência

Conta Corrente

Autorização
Com base na Lei 13.709/18 que regula a Proteção de Dados Pessoais e Sensíveis, autorizo o SINTTEL/RS a utilizar os meus
dados pessoais e sensíveis, bem como dos meus dependentes e companheiro(a), para informar o empregador e/ou qualquer outra
pessoa jurídica e/ou física sobre: a minha ﬁliação a esta entidade sindical e/ou implementar/formalizar/exercer adesão a convênio de
lazer, convênios de consumo, plano de saúde, cursos, desde que tenham sido requeridos por mim. Por ﬁm, declaro que estou autorizado
a fornecr os dados pessoais e sensíveis dos meus dependentes e de meu(minha)companheiro(a).
Autorizo, também, o SINTTEL/RS, a utilizar minha imagem nos jornais, fotos, revistas, site, redes sociais e em qualquer outro meio
de comunicação, inclusive, os telemáticos para matérias/publicidade/ informativo/panﬂetos/boletins relacionados: ao trabalho, as
relações coletivas de trabalho e de qualquer outro conteúdo de interesse da categoria telefônica, não servindo esta autorização para
questões partidárias.
____________________________,____de________________de_________.

(Local)

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

Presidente
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