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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA TIM

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 14 de maio de 2019, em Santa Maria e em Pelotas e ainda no dia 15 de maio de 2019 em Porto 
Alegre , nos horários a seguir neste Edital, afim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 

1) Construção, apreciação e aprovação da Pauta de Reivindicações para a renovação das cláusulas 
econômico-financeiras - Aditivo 2019 ao ACT 2018-2020; 

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 firmar acordo nos 
respectivos autos. 

LOCALIDADE, DIA, HORA e LOCAL: 
PELOTAS - Dia 14/05/19, às 14h (primeira chamada) e 14h30 (segunda chamada), na rua 

Voluntários da Pátria, 1266 – Centro. 
SANTA MARIA - Dia 14/05/19, às 18h (primeira chamada) e 18h30 (segunda chamada), na Avenida 

Rio Branco, 601, sala 301 - Centro.
PORTO ALEGRE - Dia 15/05/19, às 18h (primeira chamada) e 18h30 (segunda chamada), na Avenida 

Andaraí, 549, Passo D'areia.

Porto Alegre, 10 de maio de 2019.
Gilnei Porto Azambuja.

Presidente

    
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

       ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

PRÉ-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2019, 
DOS TRABALHADORES NA TIM S/A, 
PARA O ADITIVO AO ACT 2018-2020

Reajuste Salarial LINEAR de 100% do INPC + 5%, 
pago na ou retroativo à data-base (composto pela 
reposição integral da inação referente à data-
base + recomposição das perdas salariais 
anteriores);

Fixação do Piso Salarial, ÚNICO, no valor de R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais);

Auxílio Alimentação (VR/VA) no valor de R$ 40,00 
(quarenta reais) LINEAR, com participação dos 
trabalhadores limitada a, no máximo e total de R$ 
0,50 (cinquenta centavos) por mês. Concessão do 
VA/VR no período da licença maternidade.

Auxilio Creche/Babá, para empregadas e 
empregados, no valor do menor salário praticado 
na TIM para jornadas de 8 horas diárias. Sem 
participação (custeio) do empregado para filhos 

com idade até 07 anos;
 Fim do teto nas comissões pagas na TIM; 
Auxilio Farmácia/Medicamentos; contemplando 

TODOS os remédios prescritos por intermédio de 
receituário médico, com valor mensal do menor 
salário pago na TIM, para jornada de 8 horas 
diárias e com extensão aos dependentes;

Implantação de Anuênio no valor de 1% do salário 
nominal como forma de gratificação por tempo de 
serviço/ano trabalhado/prêmio permanência;

Demais Benefícios reajustados conforme o item 1 
desta pauta; 

Manutenção das demais Cláusulas, Regras e 
Condições do ACT 2018/2020 (vigente). 

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS
Dias 14/05 em Pelotas e Santa 

Maria e dia 15/05, em Porto 
Alegre.
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