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Assembleia Geral  
Convocamos TODOS os trabalhadores da TIM para ASSEMBLEIA GERAL que será realizada 
na terça-feira, 6 de setembro de 2022, via videoconferência pela plataforma Goto Meeting 
através do link de acesso   https://meet.goto.com/270210173  e transmitida pelo Facebook do 
SINTTEL-DF https://www.facebook.com/sintteldf, às 12h (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos 
empregados) e às 13h (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), para deliberarem, 

conforme o Edital de Convocação, a seguinte ordem do dia:   
a) A assembleia será virtual, de acordo com o Art. 18 § 1º do Estatuto Social; 
b) APRECIAR e DELIBERAR sobre a proposta de ACT 2022/2024 e PPR apresentada pela TIM; 
c) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024 e Acordo Coletivo de 
PPR;  
d) Autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos 
autos. 
 
 

Segue o LINK de ACESSO à Assembleia Geral Virtual dos trabalhadores da TIM Ingresse pelo seu 
computador, tablet ou smartphone: https://meet.goto.com/270210173  

Código de acesso: 270210173 
Obtenha o aplicativo agora e fique preparado para sua primeira reunião: https://meet.goto.com/install                

 

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, 6 de setembro de 2022, via videoconferência pela plataforma Goto Meeting através do link de acesso:  
https://meet.goto.com/270210173 , às 12h (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 13h (em 2ª Convocação; com 
qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) A assembleia será virtual, de acordo com o Art. 18 § 1º 
do Estatuto Social; b) APRECIAR e DELIBERAR sobre a proposta de ACT 2022/2024 e PPR apresentada pela TIM; c)  Autorização à 
diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024 e Acordo Coletivo de PPR 2022; d) Autorização para o 
SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 
Brasília, 2 de setembro de 2022. 
Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF 
 

Veja um resumo da proposta da TIM no verso do boletim. 
 

FILIE-SE, fortaleça a nossa luta! 
https://www.sinttel.org.br/codefilia.html 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas!  
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RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2022/2024 e PPR DA TIM 
 
REAJUSTE SALARIAL 
Administrativo (exceto executivos) – 8% em fevereiro/23; 
Pisos salariais – 8,5% em fevereiro/23; 
Lojas – 8,5% em dezembro/22 
Call Center – 8,5% em dezembro/22 
 
ABONO 
Abono 45% do salário nominal praticado em 31.08.2022, sendo o valor mínimo 
de R$ 1.200,00, pago dia 01.10.2022; 
VR/VA Carga extra de Natal R$ 400,00 
 
PPR 
Garantia do programa em 2023 – 2,4 salários nominais (2023) – Adiantamento de 
1 salário em julho/23 
Garantia do programa em 2024 – 2,4 salários nominais (2023) – Adiantamento de 
1 salário em julho/24 
Adiantamento do PPR 2022 – 1,5 salários 30.09.2022. 
 
REAJUSTE DE BENEFÍCIOS 
VR/VA administrativo – 14% em dezembro de 2022 
VR/VA lojas – 10% em dezembro de 2022 
VR/VA Call Center – 10% em dezembro de 2022 
Auxílio Creche – 14,75% em dezembro de 2022 
Auxílio DEP sem CMA – 12% em dezembro de 2022 
Teletrabalho Call Center – 11,1% em dezembro de 2022. 
 
Manutenção das demais cláusulas do ACT vigente. 

 
 
 
 


