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Assembleia Geral 
Vamos discutir sobre a proposta apresentada pela empresa. 

Convocamos todos os teleatendentes da WIZ para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL que acontecerá no dia 29 de maio (quarta-
feira), a partir das 10:00hs no SCN Quadra 1, Bloco A, no Auditório 
do 1º andar para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Apresentação e deliberação sobre a proposta apresentada pela 
empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), período de 
01.01.2019 a 31.12.2019; 
b) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo 
Coletivo de Trabalho;  
c) Autorização para formular protesto judicial, instaurar Dissídio 

Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos.  
          É bom lembrar que o sucesso da nossa Campanha Salarial depende da participação efetiva de cada 
teleatendente, por isso, a luta por melhores condições de trabalho na empresa é uma tarefa de todos. 
Sendo assim, estamos convocando todos os trabalhadores da WIZ a participarem da assembleia geral. 

             O Sindicato só se fortalece em um processo de negociação com a empresa, quando a categoria se  
   mobiliza para manter direitos e avançar nas conquistas.  
No verso, o    resumo da proposta apresentada pela empresa. 
Abaixo o 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 WIZ, para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na 
quarta-feira, 29 de maio de 2019, às 09:00 em 1ª convocação e, na falta de quórum mínimo estabelecido 
pelo estatuto social, às 10:00, em 2ª convocação, no SCN Quadra 1, Bloco A, auditório 1º andar, a fim 
de apreciarem/deliberarem a seguinte ordem do dia:  
a) Apresentação e deliberação sobre a proposta apresentada pela empresa para a celebração do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) para o período de 01.01.2019 a 31.12.2019;  
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, 28 de maio de 2019. 
Brígido Roland Ramos. 
Presidente Sinttel-DF. 
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Participe da Assembleia!  
Resumo da proposta apresentada pela WIZ. 

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

centavos) para teleatendentes;   
                                                                                                                                                              

2. 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 do benefício; 

 

3. AUXÍLIO CRECHE de R$250,00(duzentos e cinquenta reais), para os filhos de até 6 (seis) 

anos, para todos os empregados; 

 

4. Farão jus ao recebimento de VA/VR, os funcionários que estiverem afastados em férias e 

em licença maternidade, enquanto durar o afastamento; 

 

5. REAJUSTE SALARIAL demais salários 3,7(três virgula sete por cento); 

 

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

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

 

7. Implementação auxílio ao dependente portador de deficiência, no valor de R$ 

250,00(duzentos e cinquenta reais), não cumulativo com o Auxílio Creche; 

 

8. Manutenção das demais cláusulas do acordo anterior. 

 

Campanha Salarial 2019 dos 
Trabalhadores da WIZ 

 

POR UM SIDICATO MAIS FORTE 

FILIE-SE! 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 


