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PARTICIPE! UNIDOS SOMOS MAIS FORTES !

       EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
       ASSEMBLEIA GERAL

  
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS 

TELEFÔNICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINTTEL/RS, por seu presidente, Gilnei Porto Azambuja, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras na empresa TIM, associados ou não, 
para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 18 de janeiro de 2018, em Porto Alegre e 
Santa Maria e no dia 17 de janeiro de 2018, em Pelotas, nos horários a seguir, a m de discutirem e deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1) Apreciação da proposta para renovação das cláusulas econômico-nanceiras - Aditivo 2017 ao ACT 2016-2018; 
2) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar acordo coletivo e/ou convenção coletiva de trabalho, bem 
como para formular protestos judiciais, instaurar dissídio coletivo e rmar acordo nos respectivos autos.

     DIA, HORA E LOCAL:
 PELOTAS - Dia 17/01/18, às 14h (primeira chamada) e 14h30 (segunda chamada), na rua Voluntários da Pátria, 

1266 – Centro.
 PORTO ALEGRE - Dia 18/01/18, às 18h (primeira chamada)  e 18h30 (segunda chamada), na sede 2 do Sinttel - Rua 

General Auto, 349 -Centro Histórico
 SANTA MARIA -  Dia 18/01/18, às 18h (primeira chamada)  e 18h30 (segunda chamada), na Avenida Rio Branco, 

601, sala 301.                                                                                                 

Porto Alegre, 13 de janeiro de 2018.
 Gilnei Porto Azambuja

Presidente

Trabalhadoras e trabalhadores na TIM, o SINTTEL-RS 
convoca nova assembleia decisória para apreciação de uma 
nova proposta para o Aditivo 2017 ao ACT 2016-2018.

A proposta continua a não atender a pauta de reivin-
dicações, mas, desta feita, além de manter o ganho real no 
reajuste salarial e dos benefícios (mesmo que pequeno), 
conseguimos melhorias no abono indenizatório pelo não 
pagamento na data-base, principalmente para os salários 
menores.

Cabe salientar que a repercussão, se APROVADA, será 
agora em janeiro, incidindo em todas as rubricas e NÃO em 
agosto como pretendia a empresa e conseguiu em algumas 
praças. ISTO É MUITO IMPORTANTE !!!

A inação vai  "comendo" o teu salário no transcorrer do 
ano e mesmo "manipulado" pelo IBGE, tens que contar com o 
reajuste salarial, O QUANTO ANTES MELHOR, para fazer frente a 
essa nefasta realidade.

POR ESTE MOTIVO FUNDAMENTAL, NA CNN-FITRATELP vs 

TIM, LUTAMOS E CONSEGUIMOS GANHO REAL !!!
AGORA CHEGOU A TUA VEZ ! PARTICIPA E DELIBERA !
IMPORTANTE: Os critérios para a decisão nal das 

assembleias continuam os mesmos. Ou seja, para APROVAÇÃO, 
maioria de UF's (SINTTEL's) envolvidos e maioria dos votos 
totalizados no âmbito da CNN- FITRATELP.  Se um destes 
critérios não for atendido, haverá REJEIÇÃO.

TIM - ASSEMBLEIA GERAL
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Reproduz e Divulga

APÓS REJEIÇÃO DA PROPOSTA ANTERIOR, PROTELAÇÃO E 
RETOMADA DAS NEGOCIAÇÕES PELA TIM COM A CNN-FITRATELP, 
OCORRERAM 4 RODADAS. NA REUNIÃO DO DIA 11/01/18, A 
EMPRESA APRESENTOU ESTA NOVA PROPOSTA PARA APRECIAÇÃO 
EM ASSEMBLEIA LIVRE E SOBERANA.

                                                                                          
Rio de Janeiro, 11 de Janeiro de 2018.
À Comissão Nacional de Negociação – CNN da Federação 

Interestadual de Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de 
Telecomunicações – FITRATELP. 

Ao coordenador da comissão nacional de negociação Sr. Juan 
Sanchez;

C.C: CNN -FITRATELP e Ao Ilmo. Sr. Presidente Sr. João de Moura 
Neto  

Ref.: Negociações Coletivas 2017/2018 – Aditivo ao Acordo 
Coletivo de Trabalho 2016 / 2018 TIM Celular, TIM S/A, e TIM 
Participações.

CARTA PROPOSTA
Prezados Senhores,
Nesta reunião realizada em 11 Janeiro de 2018, fruto das tratativas  

na reabertura do processo negocial, vimos pelo presente, formalizar a 
proposta nal resultante das negocia-ções e tratativas em mesa de 
negociação referente renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 
2016/2018 através do seu termo aditivo 2017/2018, a ser endereçada 
às assembleias de votação.

Ressaltamos que, para assegurarmos a implementação das 
condições ainda no pagamento de 31/01/18 deverá ser encaminhada a 
carta de formalização de aprovação desta proposta em sua integra pela 
federação até o dia 18/01/2018.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT 2017/2018.

1 - REAJUSTE SALARIAL:
•Reajuste de 2,00% para todos pisos e salários em Janeiro de 
2018;
•Salário de referência:  31 agosto de 2017;
•Elegibilidades: Todos os empregados admitidos até 31/08/2017 
e ativos em folha de pagamento em 31/01/18;
•Não aplicável: Diretores, Executive Manager, Sênior Manager, 
Especialistas Master, Estagiários, Jovens Aprendizes e 
aposentados por invalidez
2 -  ABONO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO ÚNICO:
•Pagamento em 31/01/2018 de 10% do salário nominal de 
31/08/2017;
•Elegíveis: Colaboradores admitidos até 31/08/2017 e ativos na 
folha de pagamento na respectiva data do crédito
• Abono em caráter de pagamento eventual, sem incidência de 
recolhimento de INSS e FGTS
2.1 Não elegíveis ao recebimento do abono percentual 
indenizatório único:

a)  Diretores, Executive Manager, Sênior Manager, Especialistas 
Master.
b)  Estagiários e Jovens Aprendizes e aposentados por invalidez.
c) Call center: Consultores de Relacionamento I,II,III e IV, 
Consultores de atendimento especializado, Consultores de 
atendimento especializado bilíngue,
d) Loja: Consultor de vendas I,II,II  Consultor de vendas 
tecnológico I,II,III elegíveis ao abono xo indenizatório (1.2)
e) Empregados admitidos a partir de 01 de setembro de 2017 não 
serão elegíveis ao referido abono        
2.2 – Abono Valor xo indenizatório (exclusivo lojas e 
callcenter):
•Pagamento em 31/01/2018 de R$ 600,00
•Valor xo indenizatório em caráter de pagamento eventual, sem 
incidência de recolhimento de INSS e FGTS
2.2.1 Elegíveis:  Pagamento exclusivo aos Colaboradores
A) Call center: Consultores de Relacionamento I,II,III e IV, 
Consultores de atendimento especializado, Consultores de 
atendimento especializado bilíngue, desde que admitidos até 
31/08/2017 e ativos na folha de pagamento na respectiva data do 
pagamento
B)  Lojas: Consultor de vendas I, II,II  Consultor de vendas 
tecnológico I,II,II  desde que admitidos até 31/08/2017 e ativos na 
folha de pagamento na respectiva data do crédito. (Gerentes e 
supervisores de loja recebem na forma do abono salarial 
indenizatório percentual único na mesma condição dos demais 
empregados.
2.2.2  Não elegíveis ao recebimento:
a) Empregados admitidos a partir de 01 de setembro de 2017 não 
serão elegíveis ao referido abono;
b) Diretores, Executive Manager, Sênior Manager, Especialistas 
Master;
c) Estagiários e Jovens Aprendizes e aposentados por invalidez;
d) Empregados que sejam elegíveis ao percentual indenizatório 
único previsto no item anterior
3- BENEFÍCIOS

 3.1 - Auxílio-Creche:
•Correção do benefício a partir de 01 Novembro de 2017;
•Novo valor: R$ 420,00 (5,0 % reajuste);
•Mantidas as demais condições anteriores do ACT 2016/2018;
3.2 - Auxílio de Alimentação: 1,80% de reajuste
•Novo valor crédito diário para colaboradores com jornada 180 
horas mensais e Jovens aprendizes: R$ 18,40;
•Novo valor crédito diário para colaboradores de Loja 
(excetuando gerentes de lojas) R$ 25,48;
•Demais empregados (excetuando as condições acima citadas): 
novo valor: R$ 29,82;
•Todos os reajustes aplicados a partir de novembro de 2017 com 
diferenças deste mês creditadas na próxima carga conforme 
programação de compra;
•Manutenção das demais condições anteriores expressas do ACT 
2016/2018 não alteradas pelo presente instrumento
3.3 - Auxílio ao lho portador de deciência (PCD):
•Correção a partir 01 de novembro de 2017;
•Novo valor R$ 700,00 (6,6% reajuste);
•Mantidas as demais condições anteriores do ACT 2016/2018.

PARTICIPA E DECIDE! DO TAMANHO DA LUTA É  O TAMANHO DA CONQUISTA!


