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TIM
Assembleia geral 

O SINTTEL/RS – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE 
MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por seu presidente Gilnei Porto Azambuja, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias, convoca os(as) trabalhadores(as) na empresa TIM S/A para Assembleia Geral nos locais abai-
xo listados, em primeira convocação às 17h30min e, em não havendo quórum, em segunda e última convocação, com qualquer 
número, às 18h, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

a) Discutir e aprovar a pauta de reivindicações a ser somada à pauta nacional, encaminhada à empresa, para as negociações 
entre as partes, visando a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho, para o período de 01.09.2017 a 31.08.2018;

b) Outorga de poderes à diretoria do sindicato para negociar e celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho;
c) Autorizar a direção sindical e a federação a instaurar dissídio coletivo, caso não obtenham êxito nas negociações para o 

Acordo;
d) Autorizar o estabelecimento em Acordo Coletivo de contribuição assistencial para o Sindicato de Classe e a Federação.

– Locais das assembleias: 
27/07
Porto Alegre – Sede I - Rua Washington Luiz, 572
Santa Maria – Av. Rio Branco, 601/4
26/07
Pelotas – Rua Voluntários da Pátria, 1266

Porto Alegre, 19 de julho de 2017.
Gilnei Porto Azambuja

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Sinttel convoca as trabalhadoras e os trabalhadores na TIM 
para assembleia geral que vai discutir e aprovar a pauta de reivin-
dicações a ser somada à pauta nacional, encaminhada à empresa, 
para as negociações visando à celebração do Acordo Coletivo de 
Trabalho, para o período de 01/09/2017 a 31/08/2018.

Quando:  26/07 - Pelotas
  27/07 - Porto Alegre e Santa Maria 
Hora:   17h30min em primeira chamada
            18h em segunda chamada

PRÉ-PAUTA PARA
 ADITIVO  2016/2018

LOCAIS
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TRABALHADOR 
SINDICALIZADO

É TRABALHADOR 
RESPEITADO

Pauta de Reivindicações das e dos Trabalhadores na TIM - 
Aditivo ao ACT 2016-2018

 Prezadas e Prezados:
 
 A Data-Base para renovação das Cláusulas econômico-financeiras, mediante Aditivo ao ACT TIM 

2016-2018, é 1º de setembro.
Para começarmos as negociações devemos construir e aprovar em assembleia, a Pauta Nacional de 

Reivindicações e encaminha-la à empresa até 31/07/17, impreterivelmente.
Lhes chega uma pauta genérica que deverá ser apreciada e complementada ou não, com a partici-

pação das e dos trabalhadores.
Favor encaminhar a esta CNN, o mais breve possível, o resultado das assembleias.

ADITIVO ACT 2016-2018 
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2017 DAS E DOS TRABALHADORES NA TIM S/A 

1.    Reajuste Salarial LINEAR 100% do INPC + Ganho real de 5%;
2.    Fixação do Piso Salarial no valor de R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais);
3.    Pagamento de Cesta Básica no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais;
4.    Auxílio Alimentação (VR/VA) no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) LINEAR, com participação dos 

trabalhadores limitada a, no máximo, R$ 0,50 do benefício;
5.    Auxilio Creche/Babá no valor de 01 (hum) salário mínimo nacional vigente, cada um, extensivo 

a todos os empregados (as), sem participação (custeio) do empregado para filhos com idade até 06 anos, 
11 meses e 29 dias;

6.    Fim do teto nas comissões pagas aos consultores de vendas;
7.    Auxilio Farmácia contemplando TODOS os remédios prescritos por intermédio de receituário 

médico, abrangendo todos as e os trabalhadores. Ajustar o Auxílio Aquisição de Medicamentos para do-
enças crônicas ou de uso contínuo, para R$ 2.000,00 (dois mil reais);

8.    Implantação de Anuênio de 1% do salário nominal como forma de gratificação por tempo de 
serviço/ano trabalhado;

9. Plano de Saúde, fim da coparticipação em procedimentos médicos e possibilitar aos trabalha-
dores (as) a conversão de 50% (cinquenta por cento) do valor do auxílio para uso em academia, pilates e 
outras atividades congêneres; 

10.  Pagamento de “Incentivo Educação” na proporção de 60% (sessenta por cento) do valor da men-
salidade do curso (graduação, pós-graduação e especialização), devidamente comprovado pelo emprega-
do, ou um valor fixo, de R$ 500,00 (quinhentos reais), mensais, a título de “Bolsa Educação”;

11.  Fornecimento do Auxílio e ou Vale Transporte, com opção, também, em dinheiro ou cartão 
combustível;

12. Reajuste dos Demais Benefícios conforme o item 1 desta pauta;
13. Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT 2016-2018;


