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Resultados mostram que 
a TIM vem crescendo
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Foi realizada mais uma reunião de 
negociação entre a TIM e a Comissão 
de Negociação da Fenattel (represen-
tante dos trabalhadores). A proposta 
apresentada pela operadora não aten-
de nem de perto as necessidades dos 
trabalhadores que tem, como sempre, 
se empenhado ao máximo.

A TIM teima em oferecer reajustes 
abaixo do INPC,  para todos os empre-
gados exceto gestores, é claro! 

Ela oferece o INPC, que é de 6,06%, 
somente para os que ganham até 
R$1.250,00. Ainda propõe valores para 
o auxílio alimentação que desconsidera 
o aumento do custo da alimentação 
nos restaurantes. A mesma estratégia 
é usada para reajustar o auxílio creche 
e outros benefícios que a empresa 
julga não serem importantes para os 
trabalhadores. 

A Comissão Nacional de Negociação 
da FENATTEL recusou essa proposta da 

TIM e fez a seguinte contraproposta 
para buscar um Acordo digno: 

•	Aumento Salarial com ganho real 
para todos empregados, sendo o 
INPC de 6,06% + 3,5% de aumento 
real;

•	Aumento dos tíquetes com igualda-
de nos critérios de concessão;

•	Reajustes do Piso para R$ 1.100,00 
(oito horas) e R$ 850,00 (seis horas);

•	Plano de Saúde com regras isonômi-
cas para todos;

•	Vale refeição durante a Licença- Ma-
ternidade;

•	Auxilio Creche de R$ 300,00 , exten-
sivo aos empregados Homens com 
filhos em idade de pré-escola;

•	Auxilio para dependentes com ne-
cessidades especiais no mesmo nivel 
que o mercado pratica.
A TIM comprometeu-se em avaliar 

e trazer uma resposta na próxima reu-
nião, que já está agendada.

Proposta de ACT da
 TIM está distante 

das  necessidades dos 
empregadosTI
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