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ATENÇÃO TRABALHADORES NA ATENTO DO BRASIL S/A
  

ATENTO FAZ DE “CONTAX” , NÃO AVANÇA NA NEGOCIAÇÃO E LIQUIDA COM OS AVANÇOS!

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – 2018 E PLR-2017

Em reunião realizada dia 03/05/2018 a empresa apresentou  uma proposta com mudança da 
data-base de Janeiro para Julho, cujos percentuais apresentados para os salários e benefícios não 
reete em valores reais. Sendo , assim quem ganha é a Atento e quem perde são os trabalhadores.

VEJA PROPOSTA DA ATENTO DO BRASIL S/A:
Mudança da data-base de Janeiro para Julho;
Piso Salarial: a partir de Maio  R$ 954,00 e um abono compensatório no valor de R$ 70,00;
Reajuste de 2,07% em Julho, somente para os salários acima do piso, e um abono compensatório 

no percentual de R$12,42;
Vale Refeição - reajuste de 2,07%, a partir de Julho;
Auxílio creche - reajuste de 2,07%, a partir de julho;
Demais itens da proposta mantidos e são os mesmos apresentados na reunião do dia 27/03 

(divulgados pelo Sindicato no boletim 2256);

VEJA A PROPOSTA DA  REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES:
Piso salarial - correção em Janeiro de acordo com a  legislação do salário mínimo nacional, 

conforme conta no ACT dos estados do RS e SE;
Reajuste de 2,07% em Julho para os salários acima do piso e um abono compensatório no 

percentual  de 15%;
Auxílio creche - percentual de 2,07% com aumento do prazo para  60 meses;
Dependentes especiais - reajuste de 2,07%, a partir de julho.                               

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR-2017
A Atento apresentou uma proposta em 28/02 inferior ao PLR-2016.

No dia 27/03 a empresa não avançou na proposta e informou a Comissão Nacional de 
Negociação (CNN) que representa os trabalhadores, que necessita de análise financeira da 
empresa para apresentar a proposta para 2017.

Diante desta contradição da Atento, de retirar a proposta apresentada em mesa para não 
negociar a evolução da mesma, a CNN manteve a proposta de 01 salário nominal para todos, com 
medição de absenteísmo, período futuro, por um prazo de 30 dias.

NÃO ACREDITE EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO!

Sem consenso das partes nas propostas para acordo 
coletivo de trabalho e PLR...A representação dos 
trabalhadores exige valorização nas propostas e  aguarda nova 
rodada de negociação com a empresa.

SEM CONSENSO

PROPOSTA LONGE DO FIM…



ASSOCIE-SE

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!
Fortalecer o Sindicato e sua categoria, através da ampliação do seu quadro de associados, 

indica COMPROMETIMENTO com a luta pela VALORIZAÇÃO do mundo do trabalho e significa 
mais poder de barganha nas negociações com o patrão, na luta por NOVAS CONQUISTAS e na 
DEFESA DOS DIREITOS dos trabalhadores em todas as suas instâncias.Portanto, novos 
associados representam melhores condições para o enfrentamento das várias demandas de lutas. 

Consulte o site do SINTTELRS - www.sintteelrs.org.br - para conhecer um pouco da história 
do Sindicato, da luta dos telefônicos e outras informações sobre Acordos Coletivos de Trabalho 
(ACTs), convênios, planos de saúde (Unimed, Doctor Clin, Centro Clínico Gaúcho, Uniodonto e 
outros), assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias de lazer e as sedes I e II. 


