
Devido aos constantes ca-
sos de assédio moral come-
tidos contra funcionários, a 
Flextronics, fabricante de ele-
troeletrônicos em Sorocaba, 
teve que assinar um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC) 
com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT). O Termo 
inclui o pagamento R$ 960 
mil reais para órgãos públi-
cos de defesa do trabalhador 
e ONGs indicadas pela Pro-
curadoria do Trabalho.

Pelo TAC, a Flextronics 
também se compromete a 
acabar com os casos de as-
sédio moral na fábrica. Logo 
após o impacto negativo da 
multa na opinião pública, a 
empresa chamou a imprensa 
para “comemorar” a futura 
fabricação de um equipa-
mento chamado tablet na 
unidade de Sorocaba.Além de fazer forte pressão sobre os trabalhadores, empresa também não mantém boa relação com o Sindicato

Catadores percorreram as ruas do centro de Sorocaba para chamar a atenção da população sobre a importância da reciclagem
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Flextronics terá que pagar quase  
R$ 1 mi por cometer assédio moral

JUSTIÇA

Assembleias que aprovaram os acordos aconteceram entre sexta, dia 3, e segunda-feira, dia 6.  Da esquerda para a direita, fotos da CNH, Sibrol e Metalur.
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PPR é conquistado na CNH/Case, Sibrol e Metalur Filial

Paço vai pagar R$ 40 por tonelada de material coletado
RECICLAGEM E GERAÇÃO DE RENDA

A prefeitura de Soro-
caba anunciou, na manhã 
de sexta-feira [3], duran-
te um evento da Rede 
Cata-Vida, que a partir de 
agosto os catadores vão 
receber R$ 40 do poder 
público por tonelada de 
material coletado nas ruas 
da cidade.

Atualmente Sorocaba 
conta com 160 catadores 
cadastrados em quatro 
cooperativas. Juntos, eles 
comercializam 320 tone-
ladas por mês.

Trabalhadores 
querem agilizar 
negociações

GRUPO VIMAX

PÁG. 3 
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PÁG. 4

PÁG. 2

Sem folgas aos 
sábados, fábrica 
pode parar

JABIL

PÁG. 3 

Produção para 
por duas horas 
por PPR melhor

MULLER

PÁG. 3 

Conferência 
aponta hospital 
público como 
prioridade

SAÚDE

PÁG. 4 
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A flex, os catadores e o hospital
A Folha Metalúr-

gica desta semana traz 
três reportagens de 
extrema importância, 
não só para os meta-
lúrgicos, mas também 
para toda a sociedade 
sorocabana.

Na página 3 está a 
reportagem que fala 
da multa de quase R$ 
1 milhão aplicada pelo 
Ministério Público do 
Trabalho à Flextro-
nics. A empresa usa 
de expedientes conde-
náveis no tratamento 
com seus funcioná-
rios. Se alguém achar 
exagero o que está pu-
blicado sobre a Flex 
nesta Folha, acesse o 
site www.smetal.org.
br  e veja os comen-
tários que os trabalha-
dores têm postado, os 
quais revelam coisas 
ainda piores.

Para tentar ame-
nizar o impacto da 
multa, publicada  em 
todos os jornais da ci-
dade, a empresa ten-
ta emplacar a “boa”  
notícia de que vai 
montar tablet em So-
rocaba.

O Sindicato espera 
que o novo produto 
não venha a ser mon-
tado com  o mesmo 
tratamento desumano 
que a empresa aplica 
a seus funcionários 
atualmente, afinal, foi 
esse tratamento que 
lhe rendeu a multa.

 Na página 4 en-
contramos a repor-

Conferência Munici-
pal da Saúde votaram 
pela construção de um 
hospital municipal em 
Sorocaba.

A única coisa ne-
gativa nesse contexto 
é que 12 dos 20 vere-
adores votaram contra  
emenda do vereador 
Izidio de Brito, que 
prevê a inclusão de 
verbas para contru-
ção do hosptial soro-
cabano no orçamento 
do ano que vem, que 
deverá superar a casa 
de R$ 1,5 bilhão e não 
inclui opinião popular 
nos investimentos.

O Sindicato dos 
Metalúrgicos, como 
entidade representati-
va dos trabalhadores, 
espera que com a mul-
ta, a Flextronics passe 
a tratar os trabalha-
dores de forma mais 
digna.

Quanto aos ca-
tadores, a entidade 
reconhece a ação do 
Poder Executivo, mas 
também defende re-
muneração maior.

No que diz respei-
to ao hospital munici-
pal, os Metalúrgicos 
esperam que os vere-
adores levem em con-
sideração a decisão da  
Conferência de Saúde 
e reflitam sobre a im-
portância dessa obra, 
que ajudaria a aliviar 
os sofrimentos de mi-
lhares de sorocabanos 
que padecem no mu-
nicípio todos os dias.

tagem  que diz que a 
Prefeitura pagará R$ 40 
aos catadores por cada 
tonelada de reciclável 
coletada nas ruas da ci-
dade.

A notícia foi come-
morada pelos catadores 
e pelo vereador Izídio 
de Brito, que desde 
2009 tenta fazer com 
que a Prefeitura remu-
nere os catadores, por 
entender que eles têm 
importância social e 
ambiental fundamen-
tais.

O vereador critica, 
no entanto, o valor: 
R$ 40/t. “Os catado-
res deveriam receber o 
mesmo valor que a Pre-
feitura paga à empresa 
coletora de lixo na cida-
de, R$ 103 por tonela-
da”, defende Izídio.

 A terceira reporta-
gem de grande interes-
se para todos também 
está na página 4. O tex-
to informa que todos os 
300 integrantes da 6ª 

Os 
Metalúrgicos 
esperam que 

os vereadores 
levem em 

consideração 
a decisão da  
Conferência 
de Saúde e 

reflitam sobre 
a importância 

dessa obra

Nos últimos dias, 
metalúrgicos de mais 
três fábricas conquista-
ram programas de par-
ticipação nos resultados 
(PPR) deste ano. Os 
acordos foram aprova-
dos na CNH/Case, na 
Sibrol (ambas em So-
rocaba) e na Metalur fi-
lial (antiga Recicla, em 
Araçariguama).

Na Case a proposta 
foi aprovada pelos tra-
balhadores na sexta-fei-
ra, dia 3. A fabricante de 
máquinas colheitaderas 
tem mil funcionários. 
No mesmo dia, foi apro-
vada a proposta na Me-

PPR é conquistado  
em mais três empresas

União dos trabalhadores tem sido fundamental nas negociações
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QUADRINHOS: VEM AÍ, CAMPANHA SALARIAL 2011

talur filial.
Na Sibrol, a apro-

vação aconteceu nesta 
segunda-feira, dia 7.

Em todos os casos, 
os valores foram supe-
riores aos do ano passa-
do. Na Case, por exem-

plo, o PPR deste ano 
teve um reajuste de 34% 
em relação ao de 2010.

Os valores em reais 
não são divulgados para 
não influenciar outras 
negociações em anda-
mento.
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A Flextronics, fabrican-
te de componentes eletro-
eletrônicos instalada em 
Sorocaba, pagará multa 
de R$ 960 mil por contro-
lar a ida dos funcionários 
ao banheiro. A atitude foi 
considerada como “danos 
morais” pelo MPT (Minis-
tério Público do Trabalho). 
O não-preenchimento das 
cotas obrigatórias de fun-
cionários com deficiência 
e aprendizes também foi 
considerado falta grave da 
empresa.

A fábrica reconheceu 
os erros e, para evitar con-
denação, assinou um TAC 
(Termo de Ajustamento de 
Conduta) perante o MPT na 
semana passada.

Dos R$ 960 mil, R$ 144 
mil irão para compra de 
computadores para equipar 
órgãos públicos que atuam 
em benefício dos trabalha-
dores. O restante, R$ 816 
mil, irá, em 18 parcelas,  
para entidades indicadas 

Trabalhadores da Flextronic têm usado página do Sindicato na internet para contar suas angústias (www.smetal.org.br )

Empresa tem até o dia 15 para agilizar as negociações e evitar greve
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pelo MPT.
 O acesso aos sanitários 

era controlado pela chefia 
“por meio de ato vexatório, 
que obrigava o trabalhador 
da linha de produção a usar 
um balde para sinalizar que 
precisava ir ao banheiro”, 
diz o MPT.

As  investigações con-

Empresa é multada em R$ 
960 mil por danos morais

taram com a participação 
do Sindicato. Há relatos 
de espera de mais de uma ho- 
ra para ir ao banheiro e 
de pessoas que haviam  
urinado na roupa.

Os funcionários têm 
apoiado o MPT e o Sindica-
to e criticado a intenção da 
empresa de tentar ‘apagar’ 

a notícia negativa com re-
portagem da fabricação de 
novo produto, o tablet.  

A multa de R$ 960 mil 
arbitrada pelo MPT ocor-
re sem prejuízo às ações 
judiciais de trabalhadores 
contra a Flextronics, atuais 
e futuras, devido a danos 
morais e assédio moral. 

FORMAÇÃO

FLEXTRONICS

Trabalhadores da Jabil se mobilizam por 
folga aos sábados e PPR igual para todos

Os 500 funcionários da 
indústria de eletroeletrônicos 
Jabil, instalada na zona in-
dustrial de Sorocaba, deram 
prazo até o próximo dia 15 
para que a empresa atenda 
suas reivindicações: folga 
aos sábados alternados e PPR 
com valor igual para todos.

A decisão de entrar em 
greve a partir do dia 16 foi 
tomada em assembleias rea-
lizadas na porta da fábrica na 
manhã e começo da tarde da 

última quinta-feira, dia 2.
A pauta com essas rei-

vindicações já está com a 
direção da fábrica desde fe-
vereiro. “Como até agora a 
empresa não se manifestou, 
os trabalhadores decidiram 
dar até o dia 15 para que ela 
atenda as reivindicações. 
Caso ela continue ignorando 
[as reivindicações], a produ-
ção vai parar a partir do dia 
15”, diz o sindicalista Joseli-
to Mansinho.
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Metalúrgicos da Muller param por 
duas horas para exigir PPR melhor

Os metalúrgicos da Mul-
ler Forjados, em Iperó, cru-
zaram os braços por duas 
horas na manhã de segunda-
-feira, dia 6, para reivindicar 
da empresa uma proposta de 
participação nos resultados 
(PPR).

Na semana passada, Sin-
dicato dos Metalúrgicos e 
comissão interna rejeitaram 
uma proposta da Muller por 
não atender às expectativas 
dos trabalhadores quanto ao 
valor do PPR. Eles também 
querem que a empresa reveja 

as metas, que estariam muito 
difíceis de serem atingidas.

Na terça, dia 7, a empresa 
voltou a negociar e melhorou 
a proposta, mas ainda não 
atendeu ao mínimo reivindi-
cado pelos trabalhadores. As 
negociações continuam.

“O pessoal está unido e 
mobilizado. Queremos que 
a empresa reconheça o valor 
dos trabalhadores”, afirma 
Ailton da Silva, o Madruga, 
diretor do Sindicato.

A Muller conta com 80 
funcionários.

Curso da CUT

Trabalhadores  
do grupo Vimax 

querem agilidade 
na negociação

Durante plenária dos 
trabalhadores do Grupo 
Vimax, realizada na sede 
do Sindicato em Pieda-
de no último sábado (4), 
os funcionários cobraram 
mais agilidade da empresa 
na implantação das pro-
postas que estão em nego-
ciação com a fábrica.

Entre as propostas es-
tão o reajuste de 37% no 
vale-cesta, implantação 
de política de cargos e sa-
lários e implantação de 
convênio médico. “As ne-
gociações estão andando e 
a empresa já sinalizou com 
algumas melhorias, como 
o reajuste do vale-cesta 
e a realização de estudos 
para implantação do con-
vênio médico, mas os tra-
balhadores querem mais 
rapidez; que estas reivin-
dicações sejam atendidas 
com mais brevidade do 
que prevê a fábrica”, diz o 
dirigente sindical Geraldo 
Camargo, o Geraldinho.

Os dirigentes sindicais 
Cristiano, Lisandro e Már-
cio Biriba também partici-
pam do encontro com os 
trabalhadores do Grupo 
Vimax.

A subsede regional da 
CUT promoveu nos últimos 
dias 2 e 3, em Sorocaba, 
o primeiro módulo de um 
curso de formação para diri-
gentes sindicais. Ao todo, 33 
sindicalistas integrantes dos 
sindicados dos Metalúrgicos, 
Rodoviários e Papeleiros 
participaram do curso. Em 
breve a CUT divulgará as da-
tas para o segundo e terceiro 
módulos. “A formação dos 
dirigentes sempre foi uma 
preocupação da CUT, que 
acredita na transformação 
da sociedade”, diz o diretor 
regional da central Evanildo 
Amâncio, o Miúdo.
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Câmara diz não a hospital
Dos 17 vereadores que 

estavam em plenário na 
Câmara de Sorocaba nesta 
terça-feira (7), na hora da 
votação de uma emenda do 
vereador Izídio de Brito (PT) 
à LDO de 2011, que prevê a 
construção de hospital muni-
cipal em Sorocaba, 12 vota-
ram contra. A decisão foi em 
primeira votação e o orça-
mento do ano que vem deve 
superar 1,5 bilhão de reais.

A 6ª Conferência Muni-
cipal da Saúde realizada se-
mana passada em Sorocaba 
[matéria ao lado] apontou a 
construção de um hospital 
municipal como prioridade.

O secretário de Parce-
rias do Município de Soro-
caba, Carlos Laíno, anun-
ciou na última sexta-feira, 
dia 3, que a partir de agosto 
os catadores de recicláveis 
receberão do Poder Públi-
co R$ 40 por tonelada de 
material coletado nas ruas 
da cidade.

Além dessa remunera-
ção, os materiais recolhi-
dos permanecerão com os 
catadores, que continuarão 
a comercializá-los confor-
me eles fazem atualmente.

Para ter direito à remu-
neração extra, o catador 
precisa estar organizado 
em cooperativa. A entida-
de é quem administrará um 
fundo, onde os recursos se-
rão depositados.

O anúncio foi feito du-
rante concentração dos 
catadores da Rede Cata-
-Vida, na praça Frei Baraú-
na. Após a concentração, 
os catadores promoveram 
uma “carrinhada” pelas Catadores da Coreso durante ‘carrinhada’ pelas ruas do centro de Sorocaba

Prefeitura se rende a projeto dos 
catadores e promete remunerar categoria

NOTAS RÁPIDAS

ruas do centro da cidade 
em comemoração à Se-
mana do Meio Ambiente e 
para chamar a atenção da 
população sorocabana para 
a importância da preserva-
ção ambiental.

Carlos Laíno disse que 
sua secretaria estuda a re-
muneração dos catadores 
desde o ano passado, quan-
do recebeu projeto do ve-
reador Izídio de Brito (PT), 
que propõe pagamento de 
R$ 103 por tonelada aos 
catadores.

Ainda é pouco
Izídio recebeu com ale-

gria a notícia do secretá-
rio, mas criticou o valor.

“A medida em si é lou-
vável. Só acho que R$ 40 
é pouco. Eu defendo, con-
forme projeto de lei que já 
apresentei, que a Prefeitu-
ra pague o mesmo valor 
[R$ 103] que ela paga à 
empresa coletora de lixo 
na cidade”.

Hospital municipal foi principal 
proposta da conferência de saúde

A construção de um hos-
pital público municipal foi a 
proposta que mais apareceu 
nos grupos de trabalho que 
formularam sugestões du-
rante a 6ª Conferência Muni-
cipal de Saúde de Sorocaba, 
realizada no campus local da 
PUC no sábado, dia 4.

A conferência contou 
com 300 participantes, que 
representaram os usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), funcionários munici-
pais e gestores da saúde. En-
tre os participantes estavam 
12 dirigentes de sindicatos 

filiados à CUT, incluindo 
três metalúrgicos.

No total foram aprovadas 
172 propostas durante a con-
ferência. As propostas serão 
analisadas pela Secretaria 
da Saúde e pelo Conselho 

COLETA SELETIVA
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Municipal de Saúde.
Na última terça, a Câma-

ra rejeitou uma emenda do 
vereador Izídio (PT) à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que garantia a cons-
trução do hospital em 2012.

Clube de campo ficará fechado por 30 dias
O clube de campo dos 

metalúrgicos, no Éden, em 
Sorocaba, vai ficar fechado 
ao público durante 30 dias, a 
partir desta quarta-feira, dia 
8. O motivo do fechamento é 
uma reorganização adminis-
trativa, que tem por objetivo 

melhorar o atendimento aos 
associados e seus familiares.

Durante esses 30 dias,  
nenhuma atração, nem servi-
ços do clube, estarão dispo-
níveis. Inclusive lanchonete, 
quiosques e quadras estarão 
fechados. As piscinas já estão 

desativadas devido à baixa 
temporada.

Torneio de futsal
Apesar do fechamento, as 

32 equipes que se inscreve-
ram para o torneio de inverno 
de futsal podem ficar tranqüi-

las. O ginásio será aberto, ex-
cepcionalmente, nos dias de 
jogos do torneio.

O congresso técnico da 
competição foi realizado no 
início deste mês e, em breve, 
será marcado o início dos jo-
gos.

AutoCAD 2D
Estão abertas, na sede 

em Sorocaba, as inscrições 
para os cursos AutoCAD 2D 
(36h) e  Departamento Pesso-
al (40h). Em Araçariguama e 
Piedade, estão abertas as va-
gas para o curso de auxiliar 
administrativo. Os cursos têm 
custo reduzido para sócios do 
Sindicato dos Metalúrgicos e 
seus dependentes.

Mais informações: So-
rocaba 3016-8641 ou 3334-
5428; Araçariguama: 4136-
3840; Piedade: 3344-2362; 
ou pessoalmente nas sedes

RH Treinare
As escolas RH Treina-

re e Qualifica, parceiras do 
Sindicato na qualificação 
profissional dos metalúr-
gicos, estão com inscri-
ções abertas para diversos 
cursos, como matemática 
industrial, inspetor de qua-
lidade, pneumática, torno, 
fresa e solda. Os cursos têm 
duração de 30 a 240 horas. 
Metalúrgicos sindicalizados 
e dependentes têm descon-
tos especiais. Informações 
pelos telefones 3018-3050 
e 3012-4800.

Curso de Inglês
Estão abertas as inscrições 

para um curso de Inglês, na 
sede de Sorocaba, com ho-
rários especiais para quem 
trabalha no segundo turno. O 
curso é realizado pela Move 
On Idiomas. Informações e 
reservas de vagas em diversos 
horários pelo telefone 3013-
8252. Para sócios e dependen-
tes a mensalidade é R$ 60 e a 
taxa de matrícula, R$ 10.

Como foi a votação

Votaram a favor: 
Izidio de Brito, Caldini 
Crespo, Francisco Fran-
ça, Anselmo Neto e Tonão 
Silvano. 

Votaram contra: Di-
tão Oleriano, Vitor do Su-
per José, Claudemir Justi, 
Emílio Ruby, Cláudio do 
Sorocaba 1, Hélio Godoy, 
Irineu Toledo, João Doni-
zeti, Engº. Martinez, Ge-
raldo Reis, Luís Santos e 
Coronel Rozendo.

Ausentes:  Neusa Mal-
donado (motivo de saúde), 
Marinho Marte e Yabiku.
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Vereador 
Izídio 
colocou 
emenda do 
hospital na 
LDO, mas 
foi rejeitada  


