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Assembleia Geral 
Vamos montar nossa pauta de reivindicações na WIZ 

 
Diante da importância das negociações convocamos todos os 
teleatendentes da WIZ para comparecerem à ASSEMBLEIA 
GERAL que acontecerá no dia 10 de dezembro (terça-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) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 
01.01.2020 a 31.12.2020. 

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. Portanto, não deixe de comparecer. A sua presença na assembleia poderá fazer a 
diferença, pela luta por melhores benefícios e melhores condições de trabalho na empresa.    

  É importante ressaltar, que a sua participação é de extrema importância para a luta do Sindicato na 
defesa de um bom reajuste e na melhoria das condições de trabalho. 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.  

Participe da Assembleia! Dê a sua sugestão e ajude a consolidar nossa Pauta.  
Veja abaixo o Edital de Convocação e acompanhe no verso um resumo da nossa Pré Pauta de 
Reivindicações. 

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 terça-
feira, 10 de dezembro de 2019, às 09:00hs em 1ª convocação e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo 
estatuto social, às 10:00hs, em 2ª convocação, no SCN Quadra 1, Bloco A, auditório 1º andar, a fim de 

apreciarem/deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Aprovação da Pauta de Reivindicações para a 

celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para o período de 01.01.2020 a 31.12.2020; 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, 05 de dezembro de 2019. 
Brígido Roland Ramos. 
Presidente Sinttel-DF. 
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Pré Pauta de Reivindicações 2020 dos 
trabalhadores da empresa WIZ 

1 - Aumento salarial INPC + 5%; 

2 - Tíquete alimentação R$ 800,00 (R$ 36,00 dia); 

3 - Auxílio cesta básica mensal R$ 400,00 (VA/VR OU DINHEIRO); 

4 - Auxílio VA/VR 13º, de R$ 800,00 (oitocentos reais); 

5 - Não descontar o tíquete alimentação quando por afastamento por auxílio doença, acidente de 
trabalho enquanto durar o afastamento e motivo de atestados médicos e não comparecimento ao 
serviço; 

6 - Auxílio creche/babá R$ 400,00 filhos até 7 anos completo, para todos os funcionários; 

7 - Redução do percentual de coparticipação no plano de saúde para 5% (cinco por cento) para consultas 

e exames; 

 

8 - PLR para todos os funcionários incluindo os lotados nos clientes; 

9 - Auxílio dependente PCD R$ 400,00, cumulativo com o auxílio creche/babá; 

10 - Abono de 6 dias por semestre para acompanhamento de cônjuge ou companheiro em internação 

médica; 

11 - Volta do plano de saúde para a AMIL, o mesmo que era usado antes, o atual Sul América rede 

credencia não é satisfatória; 

12 - 5 dias consecutivos em virtude de casamento; 

13 - 5 dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, companheiro(a), ascendentes, 

descendentes, irmãos(ãs) ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica; 

14 - Pagamento de anuênio separado do salário;  

15 - Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior. 

Campanha Salarial 2020 dos trabalhadores 

da WIZ 

 

 


