
 

 

 
SAUS Quadra 6, Bloco K, Ed. Belvedere,  Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-915  -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax: (61) 

32243190 
 

 
Ano XXXI - Nº 236 – Brasília, 27 de NOVEMBRO de 2015 –  www.sinttel.org.br 
ASSEMBLEIA GERAL 
SINTTEL-DF convoca trabalhadores da TIM para deliberarem a 

respeito da proposta de ACT 2015 da empresa. 
 

 

O SINTTEL-DF convoca TODOS os trabalhadores da TIM para ASSEMBLEIA 

GERAL que acontecerá no dia 01 de dezembro, terça-feira, no 

AUDITÓRIO DO SINTTEL-DF, localizado no SAUS Quadra 06, Bloco K, Ed. 

Belvedere - Sobreloja, às 18hs15min, a fim de deliberar a respeito da 

proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 formalizada pela empresa 

e dos rumos da Campanha Salarial 2015. (Confira o resumo da proposta no verso do boletim) 

Quanto à proposta, o SINTTEL-DF mantém sua discordância a respeito do 

inexplicável congelamento dos salários acima de R$ 4 mil proposto pela TIM. No 

entendimento do sindicato, apesar de alguns avanços, a proposta consolida, 

claramente, a política discriminatória adotada pela TIM perante seus empregados. 

Desta feita, chegou o momento da decisão. Venha! Participe! Não deixe que 

outros decidam por você. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO 
DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação 
legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca todos os trabalhadores empregados da TIM, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 
01 de dezembro, terça feira, no Auditório do SINTTEL-DF, localizado no SAUS (Setor de Autarquias 
Sul) Quadra 6, Bloco K, Ed. Belvedere -  Sobreloja, com a 1ª chamada as 17:15 hs e, na falta de 
quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com  a 2ª chamada as 18:15 hs, a fim de analisar 
e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) deliberação da proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho 2015/2016 formalizada pela empresa; b) instauração de dissídio coletivo; c) rumos da 
Campanha Salarial 2015. 
 

Brasília, 27 de novembro de 2015. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
 

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


RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2015 FORMALIZADA PELA TIM 
(INPC = 9,88%) 

 

I. REAJUSTE SALARIAL: 
 Aplicação em Dezembro 2015; 

 Não aplicável: Presidente, Diretores, Sênior Managers, Executive Managers, 

Especialistas Master, Estagiários, Jovens Aprendizes e aposentados; 

 Reajuste: 9,88 % para salários até R$ 4.000,00. (Acima disso = ZERO);  

 Elegibilidades: Admitidos até 31/08/2015 e estar ativo em folha de 

pagamento em 30/11/15; 

 Pisos Salariais: Garantia do Piso Mínimo Nacional R$ 1.040,00 (hum mil 

e quarenta reais) para jornadas de 8 horas diárias e R$ 798,00 

(setecentos e noventa e oito reais) para jornadas diárias de 6 horas, 

Excetuando jovens aprendizes; 

 Empregados desligados até 29/11/2015 não são elegíveis ao reajuste 

 
II. ABONO SALARIAL ÚNICO: 
 Salário de Referência: 31/08/2015; 
 Para salários até R$ 4 mil admitidos até 31/08/2015 e ativos na folha 

de pagamento em 30/11/2015: 
i. Pagamento de 60% do salário nominal até 15/12/15; 

ii. Pagamento de 50% do salário nominal até 15/01/16; 
 Para salários acima de R$ 4 mil, admitidos até 31/08/2015 e ativos na 

folha de pagamento em 30/11/2015; 
i. Pagamento de 60% do salário nominal até 15/12/15; 

ii. Pagamento de 100% do salário nominal até 16/01/2016; 
 Abonos em caráter eventual com incidência de IR e sem recolhimento de 

INSS e FGTS. 
 Empregados desligados até 29/11/2015 não são elegíveis ao abono 

 
III. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: Reajuste de 10,0% no valor de face atual a 

partir de setembro/15; 
 

IV. AUXÍLIO CRECHE: Reajuste de 11,1% a partir de dezembro/15, com 
ampliação do benefício para filhos com idade até 6 anos, 11 meses e 29 
dias; 

 
V. AUXÍLIO PNE: Reajuste de 11,1% a partir de dezembro/15 

 
VI. Antecipação da primeira parcela do 13º salário de 2016 para 05 de 

fevereiro/16. 


