
                                       Plano da TIM 
 

 

A Tim atualizou o plano empresarial de telefonia móvel para 

os associados da Cooperativa, com valores reduzidos e 

disponibilidade de aparelhos!  

 

Valores vigentes em Novembro/2019 e com tarifas sujeitas a reajuste pela 
Anatel. 

 
 Informações dos Planos de Telefonia: 

 

 

 

COMBO: PLANO DE VOZ ILIMITADO COM INTERNET 
 

LIGAÇÕES ILIMITADAS* para fixo e celular de qualquer operadora para todo o País. 
 
*Ligações locais e interurbanas para qualquer telefone fixo ou móvel (todas as operadoras) a custo 
R$0,00 e sem limitação de tempo (usando código 41). 
 

VALORES DOS COMBOS: 

Valor mensal total: Valor mensal total: 
Plano Voz + 1GB*................... 
Plano Voz + 2GB*................... 
Plano Voz + 3GB*................... 

R$ 44,90 
R$ 49,90 
R$ 54,90 

Plano Voz + 4GB*.................. 
Plano Voz + 6GB*.................. 
Plano Voz + 10GB*................ 

R$ 59,90 
R$ 64,90 
R$ 79,90 

 

*Aplicativos FACEBOOK, TWITTER, WHATSAPP E TELEGRAM ilimitados sem descontar de sua franquia. 
 
 
 

 

PLANO DE VOZ ILIMITADO (Sem pacote de internet) 
 
LIGAÇÕES ILIMITADAS* para fixo e celular de qualquer operadora para todo o País. 
Valor mensal: R$ 24,90 
 

*Ligações locais e interurbanas para qualquer telefone fixo ou móvel (todas as operadoras) a custo 
R$0,00 e sem limitação de tempo (usando código 41). 
 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
- Redução da velocidade após a franquia de dados, sem custo adicional. 
- Uso em todo o Território Nacional. 
- Prazo do contrato: 24 meses. 
- Custo de R$ 15,00 referente à compra do CHIP. 
 



 

Aparelhos disponíveis através de venda* 
 

*Condicionado a contratação do combo – Plano de voz + Pacote de Internet. 
 
 

  
Samsung Galaxy A10* 

10x R$ 49,50 = R$ 495,00 
*Necessita pacote dados mínimo 2GB. 

 

Motorola G7 Play* 
10x R$ 58,50 = R$ 585,00 

*Necessita pacote dados mínimo 3GB. 

  
Samsung Galaxy A20* 

10x R$ 63,00 = R$ 630,00 
*Necessita pacote dados mínimo 4GB. 

Samsung Galaxy A30* 
10x R$ 99,00 = R$ 990,00 

*Necessita pacote dados mínimo 10GB. 

  
*Aparelhos sujeitos à disponibilidade em estoque. 
 

 
Para maiores prazos de parcelamento, consulte as condições de crédito na Cooperativa. 
 

 
 Para maiores informações sobre aparelhos: 
 

MOTOROLA 
www.motorola.com.br 
40021244 para capitais e Regiões Metropolitanas 
08007731244 para outras localidades 

SAMSUNG 
www.samsung.com 
4004 0000 para todo o Brasil 

 
 
 Para maiores informações sobre os planos e valores: 
 

Consulte os canais de atendimento disponíveis no site da Cooperativa: www.cooperativaminuano.com.br 
 

http://www.cooperativaminuano.com.br/

