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LUTAS E
CONQUISTAS
NA TLP
Os trabalhadores da TLP prestadores de serviços da TIM tiveram várias conquistas importantes, depois do grande
movimento por melhores condições de trabalho na empresa. Graças a participação em massa dos empregados no
movimento que resultou na paralisação das atividades, a empresa passou a valorizar e respeitar a categoria.
A situação era tão difícil que os trabalhadores com o apoio do sindicato decidiram cruzar os braços e forçaram a
empresa rever a forma de tratar os empregados. A pressão da categoria foi tão forte que a empresa passou a
pagar os salários e benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT SINTTEL-DF/SINDIMEST.
Denúncias e reclamações não faltavam na TLP. Antes, a categoria reclamava dos assédios, pressões por
produção, falta de transparência no banco de horas, bem como os empregados já não tinham mais tempo para o
descanso e convívio em família.
Outra conquista importante para os trabalhadores da TLP foi a eleição de dois representantes sindicais, que hoje
estão acompanhando de perto os problemas que prejudicam os empregados. Eles representam o Sinttel-DF na
empresa e dão andamento às demandas da categoria. Vejam algumas conquistas dos trabalhadores da TLP:

ANTES

AGORA

Aluguel de veículo era de acordo com o ano e valor
máximo de R$ 1.000,00
VR/VA R$ 22,35
Cesta Básica R$ 201,15
Banco de Horas não era transparente

˃Aluguel de veículo R$ 1.234,00 e pago 100% nas
férias
˃VR/VA R$ 23,25
˃Cesta Básica R$ 209,25
˃Foi criado um App para o empregado
acompanhar o Banco de Horas
˃Criação de um local adequado para as refeições
˃Fim dos assédios
˃2 Representantes Sindicais eleitos na TLP

Não existia local para as refeições dos empregados
Denúncias constantes de Assédios
Não existia Representante Sindical na TLP

PARABÉNS AOS TRABALHADORES! A LUTA CONTINUA!

