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Proposta
Aprovada
O Sinttel-DF informa aos trabalhadores da TIM que a decisão da maioria dos trabalhadores presentes
nas assembleias nos Estados representados pela FITRATELP foi pela aprovação da proposta de
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022/2024 e PPR apresenta pela empresa. FITRATELP já
comunicou à TIM a decisão da categoria. Veja o resumo da proposta no verso do boletim.
No entendimento da CNN FITRATELP/TIM, a proposta não atendeu na íntegra a Pauta de
Reivindicações da categoria, mas foi a possível de ser arrancada da TIM nesse cenário totalmente
desfavorável à classe trabalhadora. Como sempre, a decisão soberana e democrática dos
trabalhadores pela aprovação da proposta da TIM será respeitada.
É importante destacar que o país está à deriva, devido à incompetência de um governo desastroso que
piorou, e muito, a vida dos trabalhadores brasileiros. Diante disso, precisamos criar na próxima
Campanha Salarial as condições objetivas e subjetivas necessárias para melhorar as nossas condições
de trabalho e avançar nas conquistas. Sendo assim, contamos com a participação de todos os
trabalhadores.
O Sinttel-DF agradece a participação dos trabalhadores do DF na Assembleia Geral Virtual realizada
no dia 6/9/2022. Vamos continuar ao lado da categoria defendendo os empregos e direitos trabalhistas,
bem como reajustes dignos nos salários e benefícios sociais. A força de um sindicato está na
participação efetiva dos trabalhadores na luta, por isso, vamos lutar juntos.

FILIE-SE, fortaleça a nossa luta!
https://www.sinttel.org.br/codefilia.html
Direitos não são favores, são conquistas coletivas!

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

