Tem representante da
Flextronics espalhando a
mentira, dentro da fábrica, de que o Sindicato teria
“gostado” e até aprovada
uma proposta da empresa
que prevê folga um final de
semana por mês aos trabalhadores. Na verdade, o
Sindicato rejeitou de imediato essa proposta da empresa na semana passada
e insistiu que é necessário
reduzir a jornada semanal
para 40 horas e garantir
folgas em mais finais de
semana por mês.
As falsas informações
pregadas por chefes espertalhões, além de aumentar
o grau de insatisfação interna na Flextronics, tem
prejudicado o andamento
das negociações.
Outro comportamento
repugnante de chefes na
Flextronics diz respeito às
perseguições, demissões
arbitrárias e pressões psicológicas sobre trabalhadores. Esse tipo de atitude
medieval tem que acabar,
em nome de uma relação
capital-trabalho mais saudável e madura.
Conivência
A empresa será cobrada pelo Sindicato, por to-

Foguinho

Pressão da chefia e informações falsas
aumentam revolta dos trabalhadores

Práticas antidemocráticas da empresa, truculência da chefia e demissões constantes tornam a Flextronics uma panela de pressão em Sorocaba

dos os meios legais cabíveis, inclusive paralisações
e protestos, para que ponha fim a essas pressões,
visto que a Flextronics é
responsável direta pelo
comportamento de seus
encarregados, supervisores, gerentes, etc.

Foxconn
Para alimentar ainda
mais o fogo dessa panela
de pressão chamada Flextronics, recentemente foi
desmentida a alegação da
empresa de que nenhum
concorrente dela tem jornada menor do que 44

horas por semana. Jornais
noticiaram que a Foxconn,
em Indaiatuba, pratica 42
horas por semana e os trabalhadores lutam pela redução para 40 horas.
Mais assuntos
Leia atentamente este

Proposta da empresa foi Foxconn de Indaiatuba
rejeitada pelo Sindicato pratica 42 horas semanais
Uma folga por mês nos fins de semana é pouco
e sindicalistas querem redução da jornada
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Trabalhadores da concorrente da Flex agora
lutam para reduzir a jornada para 40h
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Chefe pode se divertir marcando novas fotos
O Torpedo traz fotos de sindicalistas unidos para protestar contra chefetes na Flex Pág. 4

informativo sindical, que
traz estes e outros assuntos referentes aos problemas na Flex, debate o
assunto com os demais
trabalhadores e continue
denunciando todos os
abusos e boatos praticados pela chefia.

Flex será
assunto na
delegacia do
trabalho e
no Paço
Sindicato
marcou
reuniões com
representantes
do Ministério do
Trabalho e da
Prefeitura
Pág. 3
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Mobilização

Flex já recebeu
comunicado
de greve
Conforme
aprovado
pelos trabalhadores em
assembleia no dia 9, o
Sindicato já enviou para a
empresa um comunicado
de greve. Esse documento, para efeitos jurídicos,
deixa claro para a empresa que as reivindicações
dos funcionários não estão sendo atendidas e que
a produção pode parar a
qualquer momento devi-

do ao impasse nas negociações.
O comunicado de greve
não estabelece data para o
início da paralisação, mas
assegura aos funcionários
o direito de parar o trabalho para forçar a empresa a resolver problemas
internos, como a jornada
nos finais de semana e o
assédio moral da chefia,
entre outros.
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HP, Dell e RIM conhecem
condições de trabalho locais?
Uma das perguntas comuns sobre Flextronics
entre metalúrgicos em
Sorocaba é “por que a empresa tem tão pouca preocupação com a própria
imagem, com a própria
marca?”. Afinal, a Flex já
foi notícia na imprensa por
demitir grávidas, por ser a
campeã de demissões durante a crise, entre outras.
Nenhuma notícia ruim
que envolva os trabalhadores parece abalar a Flextronics. Afinal, ao contrário de outras empresas,
a fábrica não vende seus
produtos
diretamente

para o consumidor.
Diante dessa constatação, o Sindicato vai divulgar aos consumidores em
que condições os produtos
de informática HP e Dell e
os telefones celulares Bla-

ckBerry são fabricados.O
objetivo é sensibilizar a
população — e as próprias
marcas clientes da Flex —
para os problemas enfrentados pelos trabalhadores
na empresa em Sorocaba.

Limitação de uso do banheiro e perseguições
Na Flextronics, o quadro de funcionários é formado principalmente por
mulheres e jovens. Até
mesmo o uso do banheiro
é controlado por alguns
chefes. Isso já é motivo
suficiente para revolta.
Mas na empresa também
sobram casos de trabalhadores perseguidos porque
emitem opinião em assembleias sindicais ou conversam com sindicalistas.
Esse tipo de atitude
anti-sindical é considerado um crime contra o direito de organização dos
trabalhadores em todos

os países democráticos
do mundo. A Organização
Internacional do Trabalho
costuma orientar punições
contra empresas que agem
dessa forma.
Recentemente, um chefe com várias denúncias de
abuso em seu currículo,
circulou rostos de funcionários e funcionárias que
apareceram em uma foto
de assembleia, em frente
à empresa, publicada no
informativo do Sindicato.
Sem noção, esse chefe fez
questão de mostrar a ameaça velada a vários funcionários, insinuando que

aquelas pessoas estariam
‘marcadas’ por ele.
O mau comportamento
desse e de outros chefes
será levado em conta nas
negociações do Sindicato
com a empresa. O assunto
será mencionado também
em reuniões que o Sindicato agendou com a Gerência Regional do Trabalho
e Emprego (GRTE, antiga
DRT) e com o secretário
de Desenvolvimento de
Sorocaba, Mário Tanigawa,
para tratar dos problemas
na Flextronics (veja matéria sobre as reuniões nesta
edição).

A Foxconn já reduziu
jornada de trabalho
Desde setembro do
ano passado a Foxconn,
empresa utilizada como
amuleto pela Flextronics
para continuar a explorar
os trabalhadores em Sorocaba, já pratica jornada
de trabalho de 42 horas
semanais para linha de
produção e 40 horas para
o setor administrativo.
A Foxconn está instalada em Indaiatuba, região
de Campinas, e emprega
aproximadamente 1,4 mil
trabalhadores.

A Foxconn é uma gigante tawianesa do ramo
de eletroeletrônicos e
a principal concorrente
da Flextronics em todo o
mundo.
Em praticamente todas
as negociações a direção
da Flextronics cita a Foxconn como parâmetro. Na
redução de jornada, por
exemplo, ela diz que se
diminuir a jornada de trabalho em Sorocaba vai reduzir sua competitividade
e perder contratos para

a concorrente. “Veja que
esse argumento já não
cabe mais. Até a Foxconn,
uma das empresas mais
desumanas do mundo, já
reduziu a jornada de trabalho”, diz o diretor sindical Alex Sandro Fogaça.
No ano passado, devido a pressão no local de
trabalho, ao menos 13
funcionários da linha de
produção da Foxconn se
mataram na China; outras
30 também teriam tentado o suicídio.
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Em reunião com a Flextronics na última sexta-feira, dia 18, o Sindicato
rejeitou uma proposta da
empresa que previa 12
folgas por ano nos finais
de semana; um sábado
por mês para 1º e 2º turnos e um domingo para o
pessoal do 3º turno.
Na mesma reunião, o
Sindicato se comprometeu a apresentar uma contra-proposta que incluísse
redução da jornada semanal de 44h para 40h com
mais finais de semana livres por mês.
Em síntese, o Sindicato rejeitou a proposta da
empresa, mas manteve o
canal de negociação aber-

to, apostando no diálogo
para resolver os problemas na fábrica. Como é
de praxe nesses casos, o
resultado da reunião foi
registrado em ata.
Mesmo assim, representantes da Flextronics espalharam na fábrica a mentira
grosseira de que o Sindicato teria concordado com a
proposta da empresa.
Em vista disso, o Sindicato deixa claro para a
empresa e para os trabalhadores: Nenhum acordo
foi, nem será, assinado pela
diretoria do Sindicato sem
que antes a proposta de
acordo seja votada e aprovada pelos trabalhadores
em assembleia.
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Sindicato não aceitou proposta da empresa

Princípio do SMetal: Qualquer decisão sobre eventual acordo será votada em assembleia

Concentração de piores chefes
do setor metalúrgico na região

Flex é conivente
Não adianta a Flextronics alegar que a
brutalidade desta ou
daquela chefia é um
caso isolado. A empresa é responsável pelos
casos de assédio moral
que ocorrem dentro
da fábrica. E essa responsabilidade poderá
será cobrada inclusive
judicialmente em eventuais processos que os
trabalhadores, vítimas
de assédio, venham a
mover na justiça. No
mínimo, a empresa é
conivente.

Para as empresas de gestão moderna, chefe é sinônimo de
liderança e motivação; e não de estupidez e arrogância

As empresas mais modernas — mesmo aquelas
que não trabalham com
tecnologia eletrônica —
sabem que o chefe ideal
hoje em dia tem que ser
uma liderança, ser conciliador e, se possível,
até ser um motivador da
equipe. Na Flextronics, a
política de chefia é radicalmente oposta.

Tem chefe na Flex que se
inspira na pré-história ou
na era medieval para exercer suas funções. Tratam o
trabalhador na base do tacape e do chicote. Naturalmente, chega um momento
em que os trabalhadores
se rebelam e qualquer motivação que pudesse haver,
vai para o ralo.
Mesmo sendo ignoran-

te e sem aptidão para liderança, esse tipo de chefe
não merece pena. Merece
repúdio e precisa ser afastado do convívio coletivo.
É essa a reivindicação que
o Sindicato já levou para a
direção da empresa e agora vai levar também para
a gerência regional do trabalho e até para o ministério público.

Em outras empresas
do setor metalúrgico
na região também há
problemas com chefes,
encarregados ou gerentes. Mas são eventuais; e normalmente os
problemas não se comparam com as ocorrências na Flextronics,
nem em volume, nem
em gravidade. Mesmo
assim, o Sindicato atua,
os trabalhadores se
mobilizam e não é raro
os chefes estúpidos saírem das empresas ou
serem transferidos.

Para o Sindicato, as negociações sobre jornada
de trabalho e fim das pressões internas continuam
abertas. No entanto, paralelamente às negociações
com a fábrica, o Sindicato
vai se reunir com representantes do Ministério
do Trabalho e da secretaria municipal de Desenvolvimento de Sorocaba a
fim de agilizar a solução
dos problemas trabalhistas na Flextronics.
A reunião com o gerente regional do Trabalho, Vitório Cattai, que representa o Ministério do
Trabalho na região, será
na quarta-feira, dia 2, às
14h30, na sede da Gerência Regional do Trabalho
e Emprego (GRTE) em Sorocaba.

O Sindicato vai pedir
acesso às autuações da
GRTE (ex-DRT) na Flextronics, para saber quais
problemas trabalhistas
deram origens a multas
contra a empresa recentemente. A diretoria sindical também vai questionar o ministério sobre
o volume e os temas das
reclamações que o Ministério têm recebido contra
a empresa.
Ao mesmo tempo, os
sindicalistas vão informar
ao gerente Cattai sobre as
denúncias e reclamações
que o próprio Sindicato
recebe contra a Flextronics.

Isenções e benefícios
Na quinta-feira, dia 3,
às 15h30, o presidente do

Sindicato, Ademilson Terto da Silva; e o vereador
metalúrgico Izídio de Brito (PT) vão se reunir com
o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico, Mario Tanigawa. O
vereador e Terto querem
obter informações sobre
um pedido de isenções
fiscais que a Flextronics
teria feito à prefeitura de
Sorocaba.
Desde que se instalou
em Sorocaba, há doze
anos, a Flextronics usufrui de benefícios concedidos pela prefeitura, incluindo incentivos fiscais.
Agora quer a renovação
deles.
“Queremos manter a
secretaria informada sobre as más políticas de
recursos humanos da
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Flextronics é tema de reuniões na GRTE e na prefeitura

Terto irá participar das reuniões com autoridades na próxima semana

Flextronics. Não vamos
admitir que a empresa
venha com ameaças ridículas de deixar a cidade
após anos de exploração
da mão de obra local”,
afirma Terto.
“Além disso, poucas
cidades contam com a localização privilegiada, os

recursos de logística e a
mão de obra capacitada
de Sorocaba. É inadmissível a empresa usar a permanência dela na cidade
como um instrumento de
pressão sobre o poder público e de opressão contra
os trabalhadores”, completa Izídio.

PÁG. 4

Torpedo

Fevereiro de 2011

PASSATEMPO

Crédito: gentileza do Comitê da Chapa 1

Abaixo, um passatempo para o chefete da Flextronics que
andou marcando rostos de trabalhadores em jornal do Sindicato
Nas fotografias a seguir estão mais de 100 dirigentes sindicais metalúrgicos que devem ser eleitos nos
próximos dias. TODOS estes candidatos estão unidos e indignados com os abusos cometidos na Flextronics.

Os trabalhadores da Flextronics vão contar com
o apoio não apenas dos seis membros do Comitê
Sindical (CSE) na empresa, mas de toda a direção
sindical.
O chefete pode entreter-se fazendo círculos nos

rostos acima, que são os candidatos a CSE em várias
fábricas metalúrgicas. Logo eles devem se tornar freqüentadores assíduos da porta da Flextronics, para se
manifestar contra o assédio moral, liberdade de organização sindical e respeito aos trabalhadores.

Continue denunciando!
Os trabalhadores da Flextronics estão
de parabéns por relatar, por telefone
e email, os inaceitáveis de abusos da
empresa. Em casos de assédio moral
e de calúnias contra o Sindicato,
memorize e anote o nome do chefe,
o setor e o horário da ocorrência.

(15) 3334-5400
www.smetal.org.br
diretoria@smetal.org.br
Use também o campo “Denuncie” no site do
Sindicato. Você não precisa se identificar.

