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PAUTA APROVADA 
  Começa a Campanha Salarial 2020/2022 dos trabalhadores da TIM 
 

Sinttel-DF informa que os trabalhadores da empresa TIM, 
aprovaram na assembleia realizada via LIVE no FACEBOOK,  
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/922708634838145/  
dia 22 de junho, às 13h, sua Pauta de Reivindicações 
referente à Campanha Salarial 2020/2022 (data-base 1º 
de setembro).  

 
                  A Pauta de Reivindicações dos trabalhadores do DF será somada às 
pautas dos demais Estados da base da FITRATELP tornando-se Pauta Nacional, 
que servirá de ponto de partida das negociações do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2020/2022. 
  
 
                  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. Fiquem atentos aos próximos informativos. 
 

     Confira no verso do boletim a Pauta de Reivindicações. 
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   Pauta Nacional Unificada do ACT 2020/2022 
(Assembleia Geral realizada via LIVE no FACEBOOK no dia 22 de junho de 2020). 

REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES DO DF PARA O ACT 2020-2022 
 

1. Reajuste Salarial LINEAR de 100% do INPC + 5% retroativo à data-base (composto pela reposição integral da inflação no 
período + recomposição das perdas salariais ou ganho real; 
2. Fixação do Piso Salarial único no valor de R$ 1.500,00 independentemente da jornada de trabalho; 
3. Pagamento de Cesta Básica no valor de R$ 500,00 mensais; 
4. Auxílio Alimentação (VR/VA) no valor de R$ 42,00 LINEAR, com participação dos trabalhadores limitada a, no máximo, 
R$ 1,00 do benefício e concessão no período de licenças maternidade, paternidade, afastamento por doenças mediante 
apresentação de atestado médico e quando da realização de horas extraordinárias, a cada 2 horas, o (a) trabalhador (a) 
receberá o valor facial do VR/VA, acordado neste instrumento; 
5. Auxílio Creche/Babá e PNE no valor de 01 salário mínimo nacional vigente, cada um, extensivo a todos os empregados 
(as), sem participação (custeio) do empregado para filhos com idade até 09 anos, 11 meses e 29 dias para os dois primeiros 
auxílios, independentemente do ingresso no ensino fundamental e sem limite de idade para o PNE; 
6. Fim do teto nas comissões pagas nas Lojas (Consultores de vendas, etc), variável proporcional às vendas, valorizando o 
prêmio ("target") e o cálculo em cima de 100% do salário base, garantindo o "plus" por área e ainda remuneração 
("target"), nas férias, calculada sobre 30 dias; 
7. Auxílio Farmácia contemplando TODOS os remédios prescritos por intermédio de receituário médico, abrangendo 
todos as e os trabalhadores, com valor mensal de R$ 2.500,00 e com extensão aos dependentes; 
8. Reajustar o Auxílio Aquisição de Medicamentos para doenças crônicas ou de uso contínuo, para R$ 2.000,00; 
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. Pagamento do adicional de periculosidade de 30% aos trabalhadores que exerçam função periculosa; 
11. Pagamento do KM rodado no valor de R$ 2,50 + seguro total do veículo para os (as) empregados (as) que usem o 
veículo próprio a serviço da TIM; 
12. Assistência médica e odontológica para empregados e dependentes com fim da coparticipação em procedimentos 
médicos e odontológicos, incluindo os pais (sugestão AGEMED nos estados onde opera), garantindo o mesmo por mais 
seis meses, após o desligamento da companhia; 
13. Diária no valor de R$ 100,00 para dirigir veículo da empresa; 
14. Sobreaviso: pagamento de 1/3 do salário e + o valor das horas extras no acionamento com deslocamento conforme 
escala; 
15. ISONOMIA nos benefícios, pelo maior valor praticado, para TODOS os empregados na TIM; 
16. Pagamento de "Incentivo Educação" na proporção de 60% do valor da mensalidade do curso (graduação, pós-
graduação e especialização), devidamente comprovado pelo empregado, ou um valor fixo, de R$ 1.000,00, mensais, a 
título de "Bolsa Educação"; 
17. Gratificação de férias no valor de 100% do salário nominal, a ser pago no primeiro período do gozo das férias; 
18. Fornecimento e troca de aparelhos celular aos empregados uma vez a cada ano; 
19. Inclusão e revisão dos valores das diárias para deslocamentos-viagens, diárias para alimentação em viagens no valor 
de R$ 150,00 adiantado, sem comprovação posterior e valor do KM rodado reajustado de acordo com o reajuste dos 
combustíveis. Prestação de contas do KM rodado via e-mail sem a necessidade de envio dos documentos físicos via SEDEX; 
20. Eleição de Representantes Sindicais de acordo com o estatuto do Sinttel-DF; 
21. Liberação de dirigentes sindicais sem prejuízo do salário, benefícios, remuneração variável (PPR) e vantagens; 
22. Garantir a estabilidade dos empregados eleitos para o exercício de cargo de dirigente executivo, representante ou 
delegado sindical; 
23. Garantir a homologação da Rescisão do Contrato de Trabalho no Sindicato; 
24. Garantir as condições de infraestrutura e equipamentos necessários para HOME-OFFICE; 
25. Garantia da data-base e prorrogação do ACT (2018-2020) vigente até a renovação do mesmo, incluindo aditivos que 
fazem referência ao COVID-19; 
26. Reajuste dos Demais Benefícios conforme o item 1 desta pauta; 
27. Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT 2018-2020 e aditivos.  


