
002/03.2018

GRUPO SEB/ARNO:
UM SONHO PARA ENTRAR, 
UM PESADELO PARA QUEM 

ESTÁ DENTRO
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco convoca os 
trabalhadores e trabalhadoras da Seb/Arno a se unirem contra 
os desmandos da nova gestão. Temos recebido denúncias de 
exploração, humilhação, assédio moral e outros abusos contra 
os trabalhadores, a exemplo de:

Ÿ Mudança de turno sem acordo com os 
trabalhadores;

Ÿ Compensações de dias sem acordar com 
o Sindmetal em assembleia com os 
trabalhadores;

Ÿ Obrigatoriedade no uso de roupas 
especícas antes do começo do 
expediente (como sapatos fechados e o 
uso de blusas com mangas);

Ÿ Pagamento das quinzenas de forma 
errada;

Ÿ Aumento nas metas de produção;
Ÿ O contracheque está sendo entregue 

com dias de atraso aos trabalhadores;
Ÿ Reformas nos mesmo setores em que os 

trabalhadores continuam a produzir, 
oferecendo riscos à saúde.

METALÚRGICOS E METALÚRGICAS DA SEB/ARNO 
JUNTOS POR NENHUM DIREITO A MENOS!
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