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Proposta aprovada na TIM.  Reunidos em Assembleia Geral no último dia 01, trabalhadores da 

TIM aprovam proposta de ACT 2015/2016 da empresa.  
 

Informamos a todos os interessados que os trabalhadores da TIM que 

participaram da Assembleia Geral, realizada no último dia 01, decidiram aprovar 

a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 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 os principais pontos 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, mais uma vez, uma grande insatisfação com a 

política discriminatória e corporativa da TIM 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 2016. Para isso são FUNDAMENTAIS o APOIO e 

a PARTICIPAÇÃO de TODOS os trabalhadores. 
 

Campanha Salarial 2015 dos trabalhadores da TIM. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 

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. 
 


