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Pauta Aprovada 
O apoio dos trabalhadores é fundamental para fortalecer 

o sindicato nas negociações. 
  

Os trabalhadores da WIZ aprovaram, na quarta-feira (10/4), a 
Pauta de Reivindicações 2019 da categoria. A assembleia foi 
realizada no local de trabalho, no SCN, Quadra 1, Bloco ‘A’, 
edifício Number One, auditório 1º andar. O Sinttel-DF já 
encaminhou correspondência à empresa comunicando a 
decisão dos trabalhadores e espera que as negociações 
comecem o quanto antes, uma vez que a data-base da categoria 
é 1º de janeiro. Veja no verso a PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 
aprovada. 
 

          A presença nas assembleias é de fundamental 
importância, para a demonstração de consciência e amadurecimento político dos trabalhadores da WIZ. 
Reforçamos que esse apoio dos trabalhadores é necessário para fortalecer o sindicato nas negociações 
junto à empresa, uma vez que buscamos melhores condições de trabalho para todos.  

 
             Diante disso, não podemos ficar acomodados na nossa zona de conforto esperando a boa vontade 
da WIZ para melhorar nossas condições de trabalho, uma vez que somos nós os trabalhadores que 
reivindicamos reajustes dignos nos salários e benefícios sociais. 
 
             O envolvimento dos trabalhadores nesta Campanha Salarial vai fazer toda a diferença. O 
Sindicato só se fortalece em um processo de negociação com a empresa, quando os trabalhadores se 
mobilizam para manter direitos e avançar nas conquistas. Aliás, a classe trabalhadora brasileira vive 
um dos piores momentos de sua história: com a nova legislação trabalhista e a terceirização irrestrita 
que retiram direitos e precarizam o trabalho. Então, abram os olhos trabalhadores, porque o que já é 
catastrófico para a classe trabalhadora pode piorar com a malévola reforma da Previdência que tramita 
no Congresso Nacional. 
 
             Sendo assim, estamos convocando os trabalhadores da WIZ a participarem ativamente da 
campanha salarial deste ano. Se a gente não se mobilizar, tudo que conquistamos com muita luta e 
sacrifício pode sofrer um retrocesso violento, comprometendo a nossa qualidade de vida.   

Fiquem atentos aos boletins e convocações de seu Sindicato. 

VENHA PARA A LUTA !!! 

http://www.sinttel.org.br/


Pauta de Reivindicações 2019 dos 
trabalhadores da empresa WIZ 

 

1. PISO SALARIAL de R$ 1,267,12 (hum mil duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), 

para teleatendentes; 

2. Fornecimento de 22 tíquetes por mês, conforme já praticado pela empresa, com o 

REAJUSTE no AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VA/VR) para R$33,00 (trinta e três reais), com 

participação máxima do associado de R$0,50 (cinquenta centavos) do valor total do benefício 

(conforme CCT SEAC);  

3. Implementação de cesta básica mensal, em VA/VR no valor de R$284,00 (duzentos e 

oitenta e quatro reais);  

4. EQUIPARAÇÃO AUXÍLIO CRECHE de R$250,00(duzentos e cinquenta reais), para 

R$395,00(trezentos e noventa e cinco reais) para todos os empregados, de acordo com o já 

praticado pela empresa para funcionários representados por outro sindicato; 

5. Farão jus ao recebimento de VA/VR, os funcionários que estiverem afastados por auxílio 

doença, acidente de trabalho e licença maternidade, enquanto durar o afastamento;  

6. REAJUSTE SALARIAL para demais salários 4% (quatro por cento); 

7. Fornecimento de VA/VR nas férias; 

8. ABONO de 03 (três) dias por semestre em caso de acompanhamento de filho menor de 12 

(doze) anos, em consultas médicas e acompanhamento escolar; 

9. ABONO de 03 (três) dias em caso de acompanhamento de cônjuge em caso de internação 

médica; 

10. Implementação do auxílio PCD (Pessoa Com Deficiência), para dependentes dos 

funcionários; 

11.      Fornecimento de vale transporte em espécie, opcional; 

12.      Adequação da carga horária para trabalhadores que exerçam a mesma função; 

13.      Manutenção das demais cláusulas do acordo anterior. 

 

Campanha Salarial 2019 dos 
trabalhadores da WIZ 

 

SE VOCÊ NÃO LUTAR AGORA, VAI MORRER 

DE TRABALHAR E NUNCA APOSENTARÁ. 

 REAJA!   
“DIGA NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA.” 


