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VARD PROMAR, 
ISSO É IMORAL!!!

Como se não bastasse esse avassalador desmonte do governo no setor naval e a falta 
de novos contratos que causam demissões, algo mais tem nos preocupado. É que a 
cada dia os trabalhadores do VARD PROMAR estão perdendo suas frentes de 
trabalho, não apenas pela falta de serviço como vem pronunciando a empresa, mas 
também pela troca dos empregados do VARD por empregados de empresas 
terceirizadas. A prática é comum, vem ganhando espaço e tomando frentes de 
serviços, fazendo com o que os trabalhadores paguem a conta ao serem demitidos. 

Diante desta situação e das várias denúncias que estão sendo feitas, o  Sindmetal-PE
REPUDIA a prática que, apesar de ser permitida pela Reforma Trabalhista aprovada 
no ano passado (Lei 13.467/17), é imoral e trata como descartáveis os trabalhadores 
e trabalhadoras da nossa categoria. A empresa se vale de falsas desculpas como 
dificuldade de novas atividades e mostra outras intenções ao contratar terceirizados, 
enriquecendo o cofre de alguns e afetando a vida de várias pessoas honestas. 
É preciso que os  para que possamos cobrar trabalhadores somem forças ao Sindicato
respostas e providências frente a essa atitude imoral do Vard Promar de Pernambuco. 
Nossa categoria precisa ser valorizada e respeitada.

ESTAMOS SEM SERVIÇOS OU ESTAMOS SENDO TROCADOS? ESSA ATITUDE É IMORAL,
VARD PROMAR!

NÃO A DEMISSÃO PARA INSERIR A TERCEIRIZAÇÃO! METALÚRGICOS UNIDOS POR NENHUM 
DIREITO A MENOS!
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