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Pauta Aprovada 
Começa efetivamente a Campanha Salarial 2018 

dos trabalhadores da empresa TIM -DF. 

 _____________________________________________________________________________________ 

O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da 
empresa TIM, estiveram reunidos em Assembleia 
no dia 12 de julho, e aprovaram sua Pauta de 
Reivindicações referente à Campanha Salarial 2018 
(data-base 1º de setembro). A Pauta já foi 
formalizada à empresa e servirá de ponto de 
partida das negociações do Acordo Coletivo de 
Trabalho.               

          O Sinttel-DF espera que as negociações comecem o mais breve possível e 
que ocorram de forma tranquila, produzindo os resultados esperados pela 
categoria, uma vez que as nossas reivindicações são justas e bastante razoáveis.  

           Agradecemos a participação dos trabalhadores na assembleia e reforçamos 
nosso apelo para que todos se engajem efetivamente da Campanha Salarial de 
2018. Juntos a gente tem mais chances de conquistar um reajuste melhor nos 
salários e benefícios sociais. 

Veja no verso a Pauta de Reivindicações 2018.  

Fiquem atentos aos próximos informativos! 

Campanha Salarial 2018 dos trabalhadores 
da empresa TIM_DF. 
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Pauta de Reivindicações 2018 dos trabalhadores da 
TIM-DF visando a renovação do ACT para 2018/2020 

(Assembleia de aprovação da Pauta ocorrida em 12.07.18) 

1. Vigência BIENAL (2018/2020) do Acordo Coletivo de Trabalho, com 

reajuste/correção das cláusulas econômicas em 2019; 

 

2. Reajuste Salarial LINEAR 100% do INPC + 5% de Ganho Real; 

 

3. Fixação dos Pisos Salariais no valor de R$ 1.908,00 (Hum mil e novecentos e oito 

reais) para jornada de 200hs mensais e de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos 

reais) para jornada de 180hs mensais; 

 

4. Auxílio Alimentação (VA/VR) LINEAR de R$ 35,00 (Trinta e cinco reais); 

 

5. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente ao valor máximo de até 1 

salário mínimo;  

 

6. Fornecimento de Auxílio Filhos com Deficiência correspondente ao valor máximo 

de até 1 salário mínimo;  

 

7. Fim do teto nas comissões pagas nas Lojas (consultores de vendas, etc) e Variável 

proporcional às vendas; 

 

8. Fornecimento e troca de aparelho celular, aos empregados, mediante cláusula 

constante em ACT; 

  

9. Reajuste dos demais benefícios conforme item 2 desta pauta; 

 

10. Liberação sem compensação entre Natal e Ano Novo; 

 

11. Ampliação / Melhoria no valor do Auxilio Medicamento; 

 

12. Garantia da Data Base e Prorrogação do ACT vigente até a renovação do mesmo. 
 


