
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, FACIBRA, (UNESBA) 

FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade 

Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 

telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Jogo de cartas 

marcadas. 
A proposta dos excludentes.

 Na reunião do último dia 29, TIM encerra as negociações sem atender a nenhum 
item da nossa Pauta de Reivindicações. Proposta de ACT da empresa distingue os 

empregados, ofertando suas migalhas de forma separatista. 
 

 

Em tempos de democracia, onde a busca pela igualdade, pela solidariedade e pelo 
respeito deve permear os debates nos mais diversos segmentos da sociedade, o SINTTEL-
DF, juntamente com os demais sindicatos da FITRATELP (RS, MG, PA, PI, PB, MA, SE), foi 
contemplado, por parte da TIM, com a velha postura impositiva, intransigente e pouco 
disposta ao bom entendimento. Na reunião no último dia 29, no Rio de Janeiro, a empresa 
praticamente encerrou as negociações acerca do ACT 2014, com uma proposta medíocre 
que passou ao largo da nossa Pauta de Reivindicações. (confira o resumo da proposta no 
verso do informativo) 

Podemos afirmar que nenhum item da nossa Pauta de Reivindicações foi atendido, 
principalmente quanto às questões fundamentais da LINEARIDADE e do GANHO REAL no 
REAJUSTE de salários, e benefícios, além do RECONHECIMENTO PROFISSIONAL por tempo 
de serviço. 

A TIM, mais uma vez, se utilizou da tática de alinhar uma proposta discriminatória e 
separatista com os “Estados” onde existem trabalhadores de Call Center, um dia antes de se 
reunir com a comissão da FITRATELP.  Depois a empresa nos alegou que por uma questão 
de “indisponibilidade orçamentária” não poderia mais alterar aquilo que havia sido 
previamente estabelecido. 

Ou seja, apesar das nossas críticas, comentários e sugestões, não nos deixaram 
margem para adequar e melhorar a proposta, reduzindo as diferenças e buscando, 
verdadeiramente, o reconhecimento para todos os empregados da empresa 
indistintamente. 

Desta feita, podemos resumir a proposta da TIM como sendo uma grande colcha de 
retalhos que discrimina os trabalhadores por faixas salariais e local de trabalho (call center, 
lojas e adm.), quanto ao reajuste salarial e de benefícios. Ganho Real? Ínfimo. 
Reconhecimento? Nenhum. Pauta de Reivindicações? Ao largo. ESSA É A TIM E O SEU JOGO 
DE CARTAS MARCADAS. 

http://www.sinttel.org.br/


 
Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – Sinttel-DF 

Resumo da Proposta de ACT 2014 da TIM 

Cláusulas Econômicas 

INPC = 6,35% 

 Vigência 2 anos 2014/2016 

 Reajuste Salarial a partir de 01 de novembro de 2014: (exceto Diretores, Sênior Manager, 

Executive Manager, Especialistas Master, Estagiários e Jovem Aprendiz) 

 7,00% para salários até R$ 2.500,00; 

 6,60% para salários superiores a R$ 2.500,00; 

 6,35% para empregados no cargo/função de MANAGER 

 Abono compensatório de 15% do salário nominal pelo reajuste fora da data-base 

(setembro) – pagamento em 30 de novembro. 

 Auxílio Alimentação: retroativo a setembro/14 

 Lojas: reajuste de 7,9% passando o valor para R$ 20,50 

 Administrativos: reajuste de 4,35% passando o valor para R$ 24,00 

 Auxílio Creche 

 Reajuste de 8,0% passando o valor para R$ 315,00 a partir de 

novembro/14 - Mantidas as demais condições. 

 Auxílio PNE 

 Reajuste de 8,0% passando o valor para R$ 540,00 a partir de 

novembro/14 - Mantidas as demais condições. 

 Reajuste de 17% no Auxílio Funeral passando o mesmo para R$ 3.400,00 

 Antecipação da primeira parcela do PPR 2014 para 30 de novembro/14 

 Pagamento da segunda parcela do 13º salário no dia 15 de dezembro/14 
 

 

Assembleia Geral.
 Convocamos TODOS os trabalhadores da TIM para ASSEMBLEIA Geral que 

acontecerá no dia 05 de novembro, próxima quarta-feira, no Auditório do 
SINTTEL-DF, localizado no SAUS (Setor de Autarquias Sul) Quadra 6, Bloco K, Ed. 
Belvedere -  Sobreloja, com a 1ª chamada às 17:30 hs (realizada  somente com a presença de 

50% + 1 do total de trabalhadores das empresas) e a 2ª chamada às 18:30 hs (realizada  com 

qualquer número de trabalhadores presentes), a fim de deliberar a respeito da proposta de 
ACT 2014 da empresa. 

 

 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores da TIM. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 


