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PLR 2017 

Assembleia Geral!  
Vamos deliberar a respeito da proposta acerca do PLR 2017 formalizada pela 

TIM.  

Convocamos TODOS os trabalhadores da TIM para a ASSEMBLÉIA GERAL, que acontecerá no 

próximo dia 28 de setembro, quinta-feira, no Auditório do Sinttel-DF, localizado no Setor de 

Autarquias Sul  Qd. 06  Bl. K (Ed. Belvedere) Sobreloja, às 16:00 hs, em 1ª chamada (com a presença 

de 50% + 1 do total de trabalhadores da empresa), e às 17:00 hs, em 2ª chamada (com qualquer número 

de participantes), com intuito de  avaliarmos e decidirmos a respeito da proposta de PLR 2017 

apresentada em mesa com a TIM. 

Informamos aos companheiros que após discussão com um grupo de trabalhadores, mesmo 

com a negociação não tendo sido encerrada ainda por parte do sindicato (proposta poderia 

melhorar e muito), resolveu-se convocar esta assembleia deliberativa para apreciação de todos.  

De imediato esclarecemos que os Objetivos e Metas propostos pela empresa estão muito 

aquém dos índices divulgados pela empresa até o segundo trimestre. Vendo sob o ponto de vista 

de Lucro que a TIM obteve até o segundo trimestre, que foi 73,5% superior ao resultado  

comparado com o ano passado, podemos dizer que esta proposta está muito aquém do que 

poderia estar. 

Também temos a esclarecer, que em caso de aprovação da proposta, será adiantado 01 

salário a cada trabalhador, mesmo sem termos a garantia de que caso não se atinjam os Objetivos 

e Metas propostos, sobre o que será feito com este adiantamento, diferentemente dos outros 

anos: Inclusive com a possibilidade de DEVOLUÇÃO do mesmo por parte dos trabalhadores em 

caso de não atingimento das metas. 

 

No verso um resumo com os principais pontos da proposta de PLR 2017 apresentada pela 

TIM. 
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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 28 de setembro, quinta, no Auditório do Sinttel-DF, localizado no 
Setor de Autarquias Sul Quadra. 06 Bloco. “K” Edifício Belvedere - Sobreloja, às 16:00 hs, em 1ª chamada, e às 17:00 
hs, em 2ª chamada a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberação acerca da proposta de 
PPR 2017. 
 

Brasília, 27 de setembro de 2017. 
 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 


