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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  Unieuro, UPIS,  Colégio Santa 
Terezinha, ALUB,  Unicesp, Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e 
Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras. Confira no sítio do 
Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em call centeres, teleatendimento e 
telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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Campanha Salarial 2012/2013 dos trabalhadores da TIM. 

Mais do mesmo... 
Sindicatos da FITTEL consideram reunião do último dia 21 com a TIM, como 

sendo o ápice do descaso, além de enorme perda tempo, diante da total falta de 
interesse, e compromisso, da empresa com o processo negocial.   

 

 

Após mais uma reunião contraproducente com os representantes 
patronais da TIM, nos questionamos: Até quando a empresa italiana, 
por intermédios de seus prepostos, brincará de negociar a renovação do 
Acordo Coletivo deste ano? 
Essa é a pergunta que não quer calar diante de tamanho descaso, 
indiferença e falta de compromisso demonstrado pela TIM, em mesa, 
com relação aos seus empregados e suas questões trabalhistas. 
Mais uma vez, fomos obrigados, juntamente com os demais sindicatos 
da FITTEL, a ouvir um discurso sectário e discriminatório que possui o 
único objetivo de precarizar as condições de trabalho existentes na TIM, 
desvalorizando ainda mais seus empregados nos mais diferentes níveis e 
setores da empresa. 

 

Basicamente a “nova proposta maldosa” apresentada pela TIM, no último dia 21, traz, 

como “pseudo-avanço”, o pagamento de um abono de 20,75% (equivalente a 5 meses) do 

salário nominal a título de indenização pela postergação do reajuste (4,15%) para janeiro/13 

(lembrando que nossa data-base é setembro) e a elevação do auxílio alimentação de R$ 20,50 para 

R$ 21,50 (4,88%), exceto para os trabalhadores de lojas. Para esses empregados fica mantida 

a nefasta redução no valor do referido benefício (de R$ 20,50 para R$ 18,00) o que, por si só, 

representaria uma perda mensal de R$ 65,00 no bolso desses companheiros. Resultado: 

REJEIÇÃO, REVOLTA e REPÚDIO por parte dos sindicalistas presentes na reunião.  
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Diante do impasse iminente, o Sinttel-DF ratificou, mais uma vez, sua posição: NÃO 

ACEITAREMOS PRECARIZAÇÕES, REDUÇÕES OU RETIRADAS DE BENEFÍCIOS. Não 

negociaremos nada que não respeite nossas premissas básicas:  

 ABORDAGEM/NEGOCIAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES NA ÍNTEGRA; 

 REAJUSTE SALARIAL LINEAR COM GANHO REAL A PARTIR DA DATA BASE (SETEMBRO) 

 RESPEITO A TODOS OS POSTOS DE TRABALHO, SEUS BENEFÍCIOS, DIREITOS 

CONDIÇÕES ADQUIRIDOS. 

Mais uma “rodada de discussões” foi agendada para a 1ª quinzena de outubro, em dia a 
confirmar, na cidade de São Paulo. Porém, fica o recado para TIM: paciência tem limite. Queremos 
respostas concretas às nossas demandas. Queremos a construção de uma proposta 
verdadeiramente viável, digna e passível de ser levada ao crivo dos trabalhadores em assembleia. 
Caso contrário o embate será inevitável. Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

 

 
 

  

Campanha Salarial 2012/2013 

dos trabalhadores da TIM. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

 

 


