
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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. Confira no sítio do Sinttel-DF 

a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores sindicalizadosem telecomunicações, Call centers, tele atendimento.  
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INEXPLICÁVEL! 
 

TIM insiste em congelar salários e desconsiderar a inflação no 
reajuste dos benefícios. Enquanto isso, o LUCRO LÍQUIDO REPORTADO 

da empresa cresceu 47% no ano, chegando à casa de R$ 1,6 bilhões. 
 

 

Reconhecimento? Zero! Valorização? Nenhuma! É assim que a TIM trata seus 

empregados enquanto desmerece o Acordo Coletivo 2015. 
 

Na reunião do último dia 06, em Brasília, a empresa insistiu em ignorar nossa 

Pauta de Reivindicações, tentado mascarar uma realidade que salta aos olhos de 

qualquer pessoa com bom senso e que possua um mínimo acesso aos seus resultados 

econômico-financeiros.  A verdade é uma só. A TIM cresce ano-a-ano e se consolida 

no setor de Telecom, cada vez mais, como uma das empresas de destaque e solidez 

incontestáveis. Ao ponto de rumores de mercado darem, quase certa, a fusão da TIM 

com a OI, com o controle da “nova empresa” ficando nas mãos da empresa italiana. 
 

Enquanto isso, para os trabalhadores sobram lamentações, “falsas crises” e uma 

choradeira sem fim, que não justificam uma postura tão mesquinha ao ponto de 

acenar com propostas de “congelamento salários” e reajustes de benefícios abaixo do 

índice de inflação. 
 

Para os sindicatos da FITRATELP (DF, RS, MG, PB, PI, PA, MA, SE) ou a TIM muda de 

postura e começa a construir uma proposta a partir da nossa Pauta de Reivindicações 

ou a possibilidade de acordo se encaminhará para os tribunais. Não aceitaremos a 

precarização nem a desvalorização do ACT. 
 

Uma nova rodada de negociações com os representantes da TIM está marcada 

para o próximo dia 17 no Rio de Janeiro.  Fiquem atentos aos próximos 

informativos e convocações do SINTTEL-DF. 
 

 

CAMPANHA SALARIAL 2015 DOS TRABALHADORES DA TIM. 
NO MUNDO DO TRABALHO NADA SE CONCEDE, TUDO SE CONQUISTA. 
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