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Proposta 
Indecente 

 

O SINTTEL-DF informa aos trabalhadores da TIM que a Comissão Nacional de Negociação – CNN 
FITRATELP/TIM teve a segunda reunião com a empresa, na segunda-feira (22/8), para discutir o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2022/2024 da categoria. 
 
Durante a reunião, a TIM se comportou como uma empresa totalmente desconectada das dificuldades que seus 
trabalhadores estão enfrentando no dia a dia, devido à inflação alta e, consequentemente, o aumento do custo de 
vida. Depois de muito blá, blá, bla, a empresa apresentou uma PROPOSTA INDECENTE que prevê reajuste 
salarial de 5% somente em maio de 2023, um abono cala-boca de 25% do salário e reajuste de 7% nos 
benefícios em janeiro de 2023.  
 
Diante dessa indecência disfarçada de proposta, a CNN FITRATELP/TIM rejeitou a oferta da empresa e 
manteve a Pauta de Reivindicações dos trabalhadores. Não é possível uma empresa que investe em 
propaganda afirmando ser a maior empresa de telecomunicações do Brasil, oferecer migalhas aos seus 
empregados na data-base. A TIM precisa respeitar e valorizar seus trabalhadores, uma vez que são os principais 
responsáveis pelos lucros e sucesso da empresa. 
 
CNN FITRATELP/TIM orienta os sindicatos a iniciarem uma grande mobilização dos trabalhadores em defesa de 
um ACT 2022/2024 decente. Esse movimento é necessário para fortalecer a comissão na mesa de negociação e, 
por outro lado, pressionar a empresa para avançar no debate da nossa Pauta de Reivindicações. Nós é que 
sabemos o quanto o salário está desvalorizado, basta fazer as contas. 
 
Cobramos da TIM mais responsabilidade e compromisso para com seus empregados, pois estamos dispostos a 
lutar por um ACT 2022/2024 que contemple as nossas necessidades. Sem oferecer um reajuste digno nos salários 
e benefícios sociais, a empresa está afrontando os empregados e provocando uma reação mais enérgica da 
categoria. A próxima reunião está agendada para o dia 29/08/2022. 
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