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 Campanha Salarial 2018 
Sinttel-DF convoca trabalhadores da TIM a enviarem suas sugestões 

para a montagem da Pauta de Reivindicações acerca do ACT 2018/2019. 
______________________________________________________________________________________ 

 
Chegou a hora de começar a montar nossa Pauta de 
Reivindicações para as negociações acerca do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2018/2019. Lembrando que nossa Data-
Base, 1º de setembro, está se aproximando e com ela o início 
da nossa Campanha Salarial. 
 
Reforçamos a importância do ACT, pois é ele que define 

claramente as relações entre a empresa e seus empregados, as questões 
salariais, os direitos, benefícios e demais condições de trabalho. Sendo assim, a 
participação de todos é fundamental para defendermos e ampliarmos nossas 
conquistas. 
 
                           Desta feita, convocamos todos os trabalhadores da TIM para 
enviarem suas sugestões com vistas à montagem da Pauta de Reivindicações 
que será entregue à empresa e servirá de ponto de partida para as negociações. 
   
                           Os companheiros da TIM poderão enviar suas sugestões de 

pauta acessando nosso site ( www.sinttel.org.br ) até o dia 11 

de julho, quando estaremos consolidando nossas reivindicações para 

apreciação em Assembleia.   

Campanha Salarial dos 2018/2019 do 
Trabalhadores da TIM 

No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista! 
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ASSEMBLEIA GERAL. 
SINTTEL-DF convoca trabalhadores da TIM para deliberarem a respeito da 

Pauta de Reivindicações 2018. 
 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores da TIM, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 12 

de julho, quinta-feira, no Auditório do SINTTEL-DF, localizado no SAUS, Quadra 06, Bloco 

K, Ed. Belvedere – Sobreloja, às 13hs, a fim de analisar, sugerir e decidir sobre a seguinte ordem 

do dia: 

a) aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES com vistas à celebração do ACT para o 
período de 01.09.2018 a 31.08.2019;  
b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; 
c) autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e 
firmar acordo nos respectivos autos.  
 

PARTICIPE! De a sua sugestão e ajude a consolidar nossa Pauta. A participação de todos é 
fundamental para que tenhamos êxito em nossa Campanha Salarial. 
 

 
 

 

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 Assembleia Geral que acontecerá no dia 12 de julho, no Auditório do SINTTEL-

DF, localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco K, Ed. Belvedere – Sobreloja, com a 1ª chamada 

as 12hs e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 13hs, a fim 

de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES com vistas à 

celebração do ACT para o período de 01.09.2018 a 31.08.2019; b) autorização à diretoria deste sindicato 

para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; c) autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, 

instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 

 

Brasília, 09 de julho de 2018. 

Brígido Roland Ramos  

Presidente Sinttel-DF 
 

 
 

Campanha Salarial 2018 dos trabalhadores 
da TIM. 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 


