
005/03.2018

RESOLUÇÃO DA REUNIÃO ENTRE 
SINDICATO, MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E GRUPO 
SEB/ARNO 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco se reuniu no último dia 16 de 
março com a Seb/Arno e o Ministério do Trabalho para formalizar um acordo 
coletivo a partir das demandas apresentadas pelos trabalhadores da empresa. 
Ficou registrado:
Utilização de uniforme no trajeto portaria/fábrica 

A empresa se comprometeu a fazer esforços 
para buscar alternativas que atendam as 
demandas dos trabalhadores, considerando, 
inclusive, aproximar o vestiário da portaria. 

Contracheques

A Seb/Arno se comprometeu a entregar os 
contracheques antes do pagamento dos salários, 
conforme determinado pela nossa CCT .

Calendário de Feriados 

A empresa irá fornecer ao Sindicato um 
calendário anual para que seja repassado em 
Assembleia Geral aos trabalhadores e 
trabalhadoras.

www.sindmetalpe.org.br

Relação entre trabalhadores e chefias

Os representantes da Seb/Arno esclareceram que 
as condutas abusivas praticadas contra os 
trabalhadores e trabalhadoras não fazem parte 
da conduta da empresa, e que as queixas serão 
averiguadas.

Mudança de turno

Ficou registrado, entre ambas as partes, que vão 
negociar o esquema de rodízio de turnos e 
mudanças de horário. Ressaltamos a importância 
de levar a questão para Assembleia antes de efetivar 
mudanças, como garante a Convenção Coletiva de 
Trabalho vigente. 

METALÚRGICOS UNIDOS POR NENHUM DIREITO A MENOS!
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