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Foguinho

Começam as negociações
pelos fins de semana livres

Empresa oprime os trabalhadores, impõe jornada nos finais de semana e limita até mesmo o tempo para os funcionários irem ao banheiro

Nesta sexta-feira, às 9h, diretores do Sindicato e da Flextronics
se reúnem para discutir a redução
de jornada dos trabalhadores nos
fins de semana. O excesso de
trabalho aos sábados e domingos
é a principal queixa dos trabalhadores, que reclamam, também, do

“terrorismo” praticado pelos líderes [encarregados] da empresa.
Na última quinta [10] o Sindicato já se reuniu com a empresa,
onde foram acertados alguns
pontos da pauta de negociação,
que prevê três reuniões até o
fim do mês.

A diretoria do Sindicato pede
união dos trabalhadores para
que a entidade tenha respaldo na
mesa de negociação. A diretoria
acrescenta, ainda, que tudo que
for negociado com a empresa
só terá validade após apreciação
e votação dos trabalhadores em

assembleia.
Descontentes com o comportamento da fábrica, os trabalhadores da Flextronics aprovaram
comunicado de greve no último
dia 9. Eles podem parar a qualquer
momento se as negociações não
avançarem.
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Redução de jornada

Em nenhuma empresa
de Sorocaba os funcionários trabalham tanto nos
fins de semana como os
trabalhadores da Flextronics.
O Sindicato entende
que só a redução de jornada de 44 para 40 horas
semanais, sem redução de
salários, poderá diminuir
o excesso de trabalho nos
sábados e domingos. Qualquer outra possibilidade
aumentará a jornada de segunda a sexta-feira.
“Esse número excessivo de sábados e domingos
trabalhados não prejudica
só o trabalhador; prejudica também sua família.
O trabalhador precisa de
folga para conviver com
sua família. A vida não se
resume só em trabalho.
Ele [trabalhador] também
precisa de lazer”, diz o
dirigente sindical Adilson
Faustino, o Carpinha.
A empresa alega que
não tem como reduzir a
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é a solução

Funcionários participam de assembleia, dia 9, que aprovou comunicado de greve

jornada de trabalho [de 44
para 40 semanais] por que
inviabilizaria a produção.
Isso não é verdade. Estudos do Dieese mostram
que a redução da jornada
aumentaria o custo da pro-

dução de uma empresa em
menos de 2%. O mesmo
estudo mostra, também,
que o lucro das empresas
cresceu mais de 80% nos
últimos 15 anos.
Metalac, Mart Ferra-

mentaria e FL Smith são
algumas das empresas que
já praticam 40 horas semanais sem redução salarial.
A FL Smith, por exemplo,
tem apenas 40 trabalhadores e não inviabilizou sua

produção. “A redução de
jornada não é uma questão
de custo; basta bom senso
do patrão ou pressão dos
trabalhadores”, diz o dirigente sindical Adilson
Faustino, o Carpinha.
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Empresa dá mau exemplo

Empresa abusa do aparato policial durante assembleias

A Flextronics é uma
gigante do ramo eletroeletrônicos, e, pelo seu porte
e riqueza, deveria dar bons
exemplos no mundo das relações do trabalho. Mas ao
contrário, a empresa só dá
mau exemplo.
O salário pago por ela,

muitas vezes, é superado
por empresa de fundo de
quintal. Mas o mais preocupante e vergonhoso
dentro da Flex é o assédio
moral que os trabalhadores
sofrem na linha de produção. “O ritmo de trabalho
é alucinante e se a pessoa

não cumprir sua meta ela
é impedida até de ir ao banheiro. O tempo da escravidão já passou”, diz Alex.
O Sindicato está disposto a mudar esse quadro,
mas é preciso contar com o
apoio de todos os trabalhadores.
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Reunião discute redução de
jornada nos fins de semana

Nesta sexta-feira (18)
o Sindicato e a Flextronics promovem a primeira reunião para discutir a
diminuição da jornada de
trabalho nos fins de semana. O encontro será às 9h
na sede do Sindicato, em
Sorocaba.
Na última quinta-feira
(10) houve o primeiro
encontro de uma série de
três reuniões que deverão
acontecer até o fim deste
mês.
Todas as três reuniões
têm o objetivo de construir uma proposta ampla
que será apresentada aos
trabalhadores em breve.
Reunião
Um dos pontos abordados no encontro de quinta-feira (10) foi a não-perseguição dos funcionários.
“Deixamos bem claro que
se a empresa perseguir [os
trabalhadores], principalmente devido à aprovação
do comunicado de greve,
o Sindicato vai liderar os
trabalhadores para pararem a produção. Não vamos aceitar terrorismo”,
diz Alex.

Ainda no encontro de
quinta foi negociado que
a empresa abonará até 50
minutos do horário normal de entrada no dia da
assembleia. Exemplo: se
o trabalhador parou uma
hora, terá descontado apenas dez minutos. Também não será descontado
o DSR, nem o vale-cesta
para quem bateu o ponto
até uma hora e vinte minutos após seu horário
normal de entrada.
Ainda na mesma reunião ficou acertado que a
escala do terceiro turno
não será modificada durante o período das negociações. O pessoal do
terceiro turno continuará
trabalhando em domingos
alternados, não em todos
os domingos, como quer
a fábrica.
o dirigente sindical
Alex Sandro Fogaça adianta que o Sindicato acredita
no diálogo para se chegar a
um acordo que atenda aos
anseios dos trabalhadores,
“mas não vamos participar
de nenhuma negociação se
a empresa retaliar os funcionários”.
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Flextronics emprega mais de 5 mil trabalhadores, mas direção se comporta pior que donos de fábrica de fundo de quintal

Se a empresa perseguir os trabalhadores, Sindicato vai liderar greve contra a retaliação

Pressão derruba Mubarak
Na última sexta-feira (11) o ditador Hosni Mubarak, que governava o Egito havia 30 anos, caiu. Ele foi obrigado a deixar o poder devido a pressões do
povo egípcio, que não aceitava mais seu governo.
“Os trabalhadores da Flex não precisam almejar a derrubada do presidente da empresa, mas precisa derrubar esse regime ditatorial que a empresa
usa para massacrar seus funcionários que, descaradamente, ela tem a coragem de chamar de colaboradores”, critica Carpinha.
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Os mais de 5 mil trabalhadores
da Flextronics estão vivendo uma
das piores fases na empresa, atualmente. A direção da fábrica sempre foi opressora, mas nos últimos
anos essa pressão tem aumento e
prejudicado a vida de milhares de
funcionários e de seus familiares.
O assédio moral e a opressão na
linha de produção são tantas que
os funcionários têm limitação até
para ir ao banheiro.
“Só a união dos próprios trabalhadores pode mudar essa realidade”, alerta o dirigente sindical
Alex Sandro Fogaça.
No último dia 9 os trabalhadores demonstraram união e participaram de três assembleias na porta
da fábrica. “Essa mobilização deve
continuar. Elas [mobilizações] dão
respaldo ao Sindicato nas rodadas
de negociação com a empresa”,
acrescenta Alex.
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Só a união pode pôr fim aos
abusos e trazer conquistas

O vereador e dirigente sindical Izídio de Brito fala com os trabalhadores durante assembleia do dia 9

