
 

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, Colégio Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia 

Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA, Centro Automotivo Aro 15. 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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Proposta aprovada.
Reunidos em Assembleia Geral no último dia 13, trabalhadores da TIM 
aprovam proposta da empresa para a celebração do ACT 2014/2016.  

 

Informamos a todos os interessados que os trabalhadores da TIM que 

participaram da Assembleia Geral, realizada no último dia 05, decidiram aprovar a 

proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2016 formalizada pela empresa. 

Desta feita os companheiros de Brasília seguiram a tendência dos demais Estados 

representados pelos sindicatos da FITRATELP (DF, RS, MG, PA, PI, PB, MA, SE), seja 

na quantidade de votos dos presentes nas assembleias, seja na maioria dos 

Estados, critérios adotados pela federação para aprovação de qualquer 

encaminhamento. (confira o resumo da proposta no verso do informativo) 

O resultado já foi formalizado à TIM para que sejam providenciados os 

devidos pagamentos previstos na proposta, dentro dos prazos estabelecidos. 

Cabe ressaltar, porém, que apesar da aprovação da proposta, os 

trabalhadores demonstraram profunda decepção e grande insatisfação com 

descaso dispensado pela TIM principalmente quanto às discriminações na 

concessão dos reajustes e a falta de reconhecimento profissional. 

Diante da aprovação da proposta, mesmo contrária ao seu encaminhamento 

(pela rejeição), o SINTTEL-DF acatará e respeitará a decisão democrática e soberana 

da assembleia. Porém nossa predisposição em lutar por justiça, igualdade, 

reconhecimento e melhores condições de trabalho na TIM continua, e continuará 

firme em 2015. Para isso é FUNDAMENTAL o APOIO e a PARTICIPAÇÃO de TODOS 

os trabalhadores. 
 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores da TIM. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

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 

 Administrativo: 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 

 
 
 
 
 


