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Assembleia Geral 
                 Informamos aos trabalhadores que após um processo de negociação duro com a TIM, foi possível 
construir em mesa de negociação uma proposta de aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020 
possível de ser apreciada e deliberada pela categoria em assembleia geral.  Veja no verso o comparativo 
da evolução das negociações com a TIM. 
                 Durante as reuniões, a TIM se comportou com uma empresa inflexível às necessidades dos seus 
trabalhadores apresentando propostas pífias de reajustes, sempre rejeitadas pela Comissão Nacional de 
Negociação da FITRATELP - CNN FITRATELP, que o Sinttel-DF faz parte. Finalmente, a empresa voltou-se 
aos entendimentos corretos e buscou construir um acordo.  
                 Mesmo assim, nos dias 3 e 4 de setembro, a TIM insistiu inicialmente com uma proposta rasa e 
desconexa da realidade próspera que vive a companhia, mantendo se o “apartheid” corporativo. O esforço 
e a espertize da CNN FITRATELP  nas negociações resultaram numa proposta possível de ser decidida 
pelos trabalhadores. 
                 Finalmente, ressaltamos que o embate nas negociações com a representação patronal é a cada dia 
mais desgastante e desigual devido a nova e nefasta legislação trabalhista. E é bom lembrar que a pouca 
ou quase nenhuma participação dos trabalhadores, juntamente com o baixíssimo índice de filiação ao 
sindicato, tornarão cada vez mais difíceis e improdutivas futuras negociações.  
                 Informamos ainda que os votos dos trabalhadores do DF se somarão aos votos de todas as 
assembleias no âmbito da FITRATELP, para a computação do resultado final da votação. 
 

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 da TIM para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça-
feira, 17 de setembro, no Auditório do SINTTEL-DF – SAUS Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere, Sobreloja, 
Asa Sul, Brasília DF, às 12h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 13h00 (em 2ª 
Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Apreciar 
e deliberar sobre a proposta de ADITIVO ao Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020 apresentada pela 
empresa; b) Na hipótese de rejeição da proposta da empresa para celebração do instrumento coletivo de 
trabalho, deliberar sobre a paralisação coletiva dos trabalhos (greve) e/ou outras formas de mobilização. 
Brasília, 12 de setembro de 2019. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF  

Campanha Salarial 2019 
dos Trabalhadores da TIM 

No mundo do Trabalho nada se concede, tudo se conquista! 

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


 

 

PROPOSTA INCIAL – 3 de setembro de 2019 
Catgoria 

Funcional 
Valor Atual Reajuste Mês de Aplicação Abono Valor Final Mês de Aplicação 

Diretores       
Managers  1,80% Jun/2020 R$ 500,00  Set/2019 

Demais 
empregados 

 1,80% Jun/2020 R$ 500,00  Set/2019 

Lojas  2% Jun/2020 R$ 500,00  Set/2019 
Piso Salarial 8 

horas 
R$ 1.292,59 0%   R$ 1.292,59  

VR/VA 6 horas R$ 21,79    R$ 21,79  
VR/VA 8 horas R$ 26,62    R$ 26,62  
VR/VA demais 

empregados 
R$ 31,16 3% Jun/2020  R$ 32,09  

Auxílio Creche R$ 420,00 5% Jun/2020  R$ 441,00  
Auxílio PNE R$ 770,00 5% Jun/2020  R$ 808,50  

Auxílio Funeral R$ 5.500,00 10% Jun/2020  R$ 5.550,00  
Auxílio 

Mercicamento 
      

 

 
PROPOSTA FINAL – 4 de setembro de 2019 

Catgoria 
Funcional 

Valor Atual Reajuste Mês de Aplicação Abono Valor Final Mês de Aplicação 

Diretores       

Managers  3% Dez/19 R$ 1.000,00  Set/2019 

Demais 
empregados  3% Dez/19 R$ 1.000,00  Set/2019 

Lojas  8% Dez/19 R$ 1.000,00  Set/2019 

Piso Salarial 8 
horas 

R$ 1.295,40 8% Dez/19  R$ 1.399,03  

Piso Salarial 6 
horas 

R$ 1.059,87 8% Dez/19  R$ 1.144,66  

VR/VA Lojas 6 hs R$ 21,79 1% Dez/19  R$ 22,00  
VR/VA Lojas  8 hs R$ 26,62 1,40% Dez/19  R$ 27,00  

VR/VA demais 
empregados 

R$ 31,16 5,90% Dez/19  R$ 33,00  

Auxílio Creche R$ 450,00 11,11% Dez/19  R$ 500,00  
Auxílio PNE R$ 770,00 10,39% Dez/19  R$ 850,00  

Auxílio Funeral R$ 5.500,00 27,27% Dez/19  R$ 7.000,00  
Auxílio 

Mercicamento 
R$ 2.000,00 5% Dez/19  R$ 2.100,00  

»»»PPR 2019 - ADIANTAMENTO DE 1 SALÁRIO NOMINAL EM SETEMBRO DE 2019.  
 

FOLGAS DEZEMBRO 2019 
Excepcionalmete em dezembro de 2019, serão concedidas nos dias 26, 27 e 30, folgas compensáveis dedutivas do 
Banco de Horas. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Excetua-se desta condição as áreas que tenham funcionamento em razão do atendimento 
a clientes, do seu funcionamento dependam outras áreas das atividades inadiáveis, regimes de escalas, as que 
representam risco para o negócio e/ou o funcionamento na empresa ou ainda condições excepcionais por definição 
da empresa. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nas áreas ou atividades alencadas no parágrafo anterior, quando não passível de 
desconto (elegibilidade) ao Banco de Horas , poderá excepcionalmente o gestor avaliando como dispensável o 
cumprimento da jornada, de parte ou totalidade da equipe aplicar o disposto no caput desta cláusula total ou 
parcialmente em dias através da prerrogativa de “abono gestor”. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – As horas concedidas serão debitadas dos saldos existentes do Banco de Horas, sejam eles 
positivos ou negativos. 
PARÁGRAFO  QUARTO – Em nenhuma hipótese serão considerados os dias previstos no caput desta cláusula 
quando trabalhados como remunerados na condição de jornada extraordinária de trabalho. 
PARÁGRAFO QUINTO- Empregados não elegíveis a controle de jornada, em razão da inexistência de regime de 
compensação, não terão qualquer forma de dedução das folgas concedidas. 


