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Pauta Aprovada 
O apoio dos trabalhadores é fundamental para 

fortalecer o sindicato nas negociações. 
Os trabalhadores da WIZ reunidos e assembleia geral 
aprovaram, na terça-feira (10/12), a Pauta de 
Reivindicações 2020 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.  
             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. 

Campanha Salarial 2020 dos trabalhadores 

da WIZ               

 No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista!                               

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


Pauta de Reivindicações 2020 aprovada pelos 
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$ 300,00 (VA/VR OU DINHEIRO), para todos os funcionários; 

4 - Auxílio VA/VR 13º, (já existe, colocar no ACT 2020); 

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

6 – Estabilidade de 2 anos pré-aposentadoria; 

7 - Auxílio creche/babá R$ 400,00 filhos até 7 anos e 11 meses, para todos os funcionários; 

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 - Abono de 6 dias por semestre para acompanhamento de filhos até 12 anos internação e consultas 

médicas e acompanhamento escolar; 

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 - Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior. 

Fortaleça a nossa luta! Junte-se ao seu 
sindicato! Filie-se! 

 

 


