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Assembleia Geral  
Convocamos TODOS os trabalhadores da TIM, para 
ASSEMBLEIA GERAL que será realizada na quarta-feira, 3 de 
julho, no Auditório do SINTTEL-DF – SAUS Quadra 6, Bloco k, 
Edifício Belvedere, Sobreloja, Asa Sul, Brasília DF, às 17h (em 
1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 18h (em 
2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), conforme o 
Edital de Convocação.  

            a) Aprovação da Pauta de Reivindicações para a celebração do ADITIVO ao Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT 2018-2020) para o período de 01.09.2019 a 31.08.2020; 
            b) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de 
Trabalho; 
            c) Autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar Dissídio 
Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 
 
            Na assembleia, vamos aprovar a Pauta de Reivindicações que será negociada 
junto à empresa, para a celebração do ADITIVO ao ACT 2018/2020. Não deixe que os 
outros decidam por você. Veja Edital de Convocação. 

 

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 
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na quarta-feira, 3 de julho, a ser realizada no 
Auditório do SINTTEL-DF – SAUS Quadra 6, Bloco k, Edifício Belvedere, Sobreloja, Asa Sul, Brasília DF, às 17h00 (em 1ª 

Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 18h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a 
fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Aprovação da Pauta de Reivindicações para a celebração do ADITIVO 
ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2018-2020) para o período de 01.09.2019 a 31.08.2020; b) autorização à 
diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de Trabalho; c) autorização para o SINTTEL-DF formular 
protesto judicial, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 
Brasília, 1 de julho de 2019. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

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

 

1) Reajuste Salarial LINEAR de 100% do INPC + 5%, (Reposição integral da inflação referente 
à data-base e ganho real;  
 
2) Fixação do Piso Salarial, ÚNICO, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 
3) 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 ou paternidade e 
afastamento por doença. Quando da realização de horas extraordinárias, a cada 2 horas, o 
(a) trabalha- dor (a) receberá o valor facial do VR/VA, acordado neste instrumento;  
 
4) Auxílio Creche/Babá, para empregadas e empregados, no valor da metade do piso salarial 
praticado na TIM para jornadas de 8 horas diárias. Sem participação (custeio) do empregado 
para filhos com idade até 07 anos;  
 
5) Auxílio PNE no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), mensais, para todos os 
empregados e empregadas com filhos portadores de necessidade, sem limite de idade;  
 
6) Gratificação de férias no valor de 100% do salário nominal, a ser pago no primeiro período 
do gozo das férias;  
 
7) Restabelecer a Cesta Básica para todas e todos os empregados no valor da menor 
remuneração praticada na TIM para jornada de 8 horas diárias;  
 
8) Auxilio Farmácia/Medicamentos, com valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais)  
 
9) Implantação de ANUÊNIO no valor de 1% do salário nominal como forma de gratificação 
por tempo de serviço/ano trabalhado/prêmio permanência na empresa;  
 
10) Fim da coparticipação do (a) trabalhador (a) no Plano Odontológico; 
 
11) Sobreaviso: pagamento de 1/3 do salário; 
 
12) Demais Benefícios reajustados conforme o item 1 desta pauta; 
13) Garantia da data base (1º SETEMBRO); 
14) Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT 2018-2020 (vigente). 


