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NÃO ACREDITE EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO!
NÃO FIQUE SÓ, ASSOCIE-SE E FORTALEÇA O SINDICATO!

ATENÇÃO TRABALHADORES NA ATENTO DO BRASIL S/A
DATA-BASE JANEIRO/2018

NEGOCIAÇÃO EMPERRADA ATÉ AGORA! MAS A EMPRESA 
NÃO ESTÁ NEM AÍ PARA A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES.

Realizamos assembleia de pauta de 
reivindicações no dia 11/12/201, já tivemos 
quatro reuniões com a empresa, mas sem 
consenso de proposta para avaliação dos 
trabalhadores em assembleia.

As propostas apresentadas pela Atento para 
salários e benefícios na mesa de negociação 
não reetem a realidade. Sequer repõem a 
perdas relativas a data base janeiro, cujo INPC 
ficou em 2,07%.

A empresa usa o artifício do abono para 
compensar as perdas salariais, mas esta 
proposta não compensa de fato os valores 
retroativos a janeiro.

Para vale refeição/alimentação, creche e 
auxílio dependente especial, a compensação 

pelas perdas é “zero” e sem pagamento das 
diferenças retroativas a janeiro.

PLR-2017 TEM PROPOSTA INFERIOR A 
PLR-2016 COM METAS INATINGÍVEIS

Enquanto isso a Atento do Brasil vai usando 
a crise política por conta do golpe para 
precarizar a negociação.

Já notificamos a empresa para continuidade 
da negociação. A resposta da Atento foi de que 
confirmaria reunião com a representação 
sindical em agosto, mas até o momento ainda 
não definiu o dia.  Assim que for confirmada a 
data, estaremos informando aos trabalhadores 
pelo site e face do Sindicato.

CONFIRA UM RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA
Receitas da Atento crescem 7,2%
No Brasil, o crescimento é de 6,3% no segundo trimestre 
A Atento anunciou os resultados operacionais e financeiros do segundo trimestre de 

2018. As receitas consolidadas cresceram 7,2% no segundo trimestre de 2018, impulsionadas 
pelo crescimento contínuo das Américas e do Brasil, particularmente do crescimento da 
receita de clientes multisetor em todas as regiões, que aumentou 9,1% e agora representa 
60,9% da receita total. O EBITDA aumentou 15,6% ano a ano, para US $ 49,1 milhões. O lucro 
líquido recorrente totalizou US $ 14,8 milhões no segundo trimestre de 2018, resultando em 
EPS recorrente de US $ 0,20, comparado a US $ 0,13 em 2017.

"O segundo trimestre reportou um bom desempenho. Os clientes multissetoriais 
continuam sendo o motor de crescimento da nossa empresa em todas as regiões. 
Continuamos a ver uma evolução comercial positiva à medida que expandimos e lançamos 
nossa oferta de valor para soluções de terceirização de experiência de cliente e negócios 
digitais", comenta Alejandro Reynal, diretor-presidente da Atento.

Com relação ao Brasil, as receitas cresceram 6,3% no trimestre e 4,8% no acumulado do ano. Os clientes multissetoriais 
continuam impulsionando o crescimento, com receita 6,6% maior no segundo trimestre e 5,5% no acumulado do ano. No 2T, o 
EBITDA Ajustado caiu para US $ 19,1 milhões, com margem de 8,6%. "No Brasil, continuamos implementando o plano de melhoria 
operacional, como destacado no primeiro trimestre, com impactos positivos nas margens esperadas para o segundo semestre do 
ano. O uxo de caixa livre de US $ 37 milhões gerado no trimestre ajudará a suportar nosso crescimento futuro", completa Mauricio 
Montilha, diretor financeiro da Atento. (Fonte: http://callcenter.inf.br).

COTAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENTO S/A NA NYSE: ATTO - Valores em dólar - 6,45 USD −0,050 (0,77%) - 3 de agosto.



TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

 

 

ASSOCIE-SE

 

FICHA DE FILIAÇÃO

 

DADOS PESSOAIS

 

NOME

 

SEXO

      

(  )

 

F   (  ) M

 

RG

 

CPF

 

NASCIMENTO

 

ESTADO CIVIL

 

NATURALIDADE

 

ENDEREÇO

 

CIDADE/CEP

 

TELEFONE

 

E-MAIL

 

DADOS PROFISSIONAIS

 

EMPRESA

      

FUNÇÃO

 

(   ) A?vo  

            

(  ) Fundação

                

(  ) Aposentado(a)INSS  

              

(  ) Pensionista

 

MATRÍCULA

 

MODALIDADE DE DESCONTOS

 
 

Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto do meu salário, o pagamento das

 

mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sin?el.

 
                              

( 

  

) Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou Fundo de Pensão

 
                              

( 

  

) Débito em conta –

 

Banco: ___________Agência:________Conta Corrente:______________________

 
                              

(

   

) Boleto bancário

 
 

 

_________________________________, de ____________________de _______.

 
                                                                             

(local)

 
 

_______________________________________

 

Assinatura do(a) Titular

Presidente___________________________________________________
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Reproduz e Divulga

Fortalecer o sindicato da 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 significam melhores condições para o enfrentamento das 
várias demandas de lutas. Consulte o www.sinttelrs.org.br para conhecer um pouco da 
história do SINTTEL/RS, da luta dos telefônicos e outras informações sobre ACT's, 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.


