Foguinho

Denúncias recentes
comprovam que R$ 1 milhão é “dinheiro de cafezinho” para a Flextronics e
que, esse valor, não serve
nem mesmo para fazê-la
respeitar um acordo que
fez com o Ministério Público há três meses.
Devido às práticas de
assédio moral dentro da
empresa, em junho deste
ano a Flextronics de Sorocaba teve que assinar
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com
o Ministério Público do
Trabalho (MPT), no qual
a empresa teve que “doar”
R$ 960 mil a instituições
públicas e Organizações
Não-Governamentais
(ONGs).
Além do assédio, o
MPT também constatou
irregularidades na cota de
contratação de aprendizes e pessoas com deficiência.
Além dos R$ 960 mil
referentes a irregularidades já cometidas, o TAC
também obriga a Flextro-
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Multa de R$ 1 milhão não foi
suficiente para Flex parar com assédio

Infelizmente, a “dura” que a empresa levou do Ministério Público não foi suficiente para acabar com os muitos casos de assédio moral

nics a acabar com as práticas de assédio moral. Mas
a empresa não tem respeitado o acordo, apenas tem

maquiado as formas de
cometer o assédio.
Antes, os trabalhadores tinham que usar um

balde sobre a máquina de
trabalho para sinalizar a
vontade de ir ao banheiro.
Agora, segundo denún-

cias, o trabalhador ou trabalhadora tem que cumprir metas, por hora, para
poder usar o sanitário.

O Sindicato e os membros do Comitê Sindical
de Empresa (CSE) estão
atentos a esses problemas
enfrentados pelos trabalhadores. Este informativo é a primeira forma de
tornar público o desres-

peito da Flextronics. Em
seguida, vamos procurar o
Ministério Público e a imprensa, se for necessário.
Os dirigentes sindicais pedem que os trabalhadores também façam
sua parte, que é ficar cada

vez mais unidos e mobilizados; para provar ao Ministério Público, à Justiça
e à sociedade que R$ 1
milhão de multa foi muito
pouco para fazer a Flextronics respeitar a todos
nós.

Estamos de olho e atuantes

WWW.SMETAL.ORG.BR
o portal do metalúrgico de Sorocaba e região
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Confira algumas denúncias do
CSE sobre problemas na Flex
Descumprimento do TAC

A Flextronics está nitidamente descumprindo o acordo que firmou com o Ministério Público do Trabalho há poucos meses.
Não há informações se a empresa regularizou a contratação de
pessoas com deficiências. Mas os casos de assédio moral, sem
dúvida, continuam correndo soltos na fábrica.
Assédio Moral
O assédio moral na produção é constante por parte de alguns
líderes e supervisores. Muitos trabalhadores e trabalhadoras
sofrem com a falta de respeito, as humilhações e perseguições.
Recursos Humanos
São freqüentes as reclamações sobre o descaso da responsável
pelo setor de Recursos Humanos no que diz respeito ao bem-estar dos funcionários, que deveria ser prioridade do setor,
até como forma de motivar os trabalhadores.
Assédio do “Porquinho”
A empresa costuma dar um troféu chamado “Porquinho” aos
setores que falham na organização e limpeza do local de trabalho (sistema 5S). Tem chefe que diz que esse troféu, em acrílico, escrito o nome do departamento, é uma “brincadeira” da
Flex. Mas quem recebe o “prêmio”, não costuma achar graça
nenhuma.
Consultas médicas barradas
Sem colocar no papel, a Flextronics estabeleceu uma norma interna: os funcionários não devem marcar consultas ou exames
médicos no horário de trabalho. Quem transgride essa norma
não escrita, corre o risco de ser severamente repreendido(a)
por supervisores.
Baldinho x metas
Depois da descoberta do Ministério Público de que os trabalhadores tinham que sinalizar a vontade de ir ao banheiro colocando um balde na máquina de trabalho, a Flextronics eliminou os baldinhos. Mas agora, o(a) trabalhador(a) tem que
cumprir metas de produção por hora para poder ir ao banheiro sem correr o risco de ser cobrado(a) pelo chefe.

Catraca travada
Os ônibus chegam bem mais cedo do que o início dos turnos
nas fábricas. Porém, as catracas ficam travadas até 20 minutos antes do início do expediente, porque a empresa não quer
pagar horas-extras aos trabalhadores. Como conseqüência,
os funcionários têm que ficar expostos ao tempo, a céu aberto, e não podem sequer usar os banheiros da fábrica, caso
precisem.
Descontos exagerados
Os trabalhadores têm reclamado bastante sobre descontos
exagerados e errados no holerite. Em reunião com o Sindicato
na última terça-feira, 2, a representante do setor de Recursos
Humanos da Flextronics, Angela Cabral, admitiu que erros
podem acontecer e que, se os trabalhadores tiverem dúvidas
sobre os descontos, devem procurar a própria Angela, no RH.
Refeitório distante
Os funcionários perdem boa parte do intervalo de refeição para se deslocarem do local de trabalho até o refeitório. A reivindicação por melhorias, que poupem tempo do
trabalhador(a), é antiga. Mas, como sempre, a Flextronics
despreza qualquer necessidade dos funcionários.
Participação nos Resultados
O fato de a Flextronics acompanhar o ano fiscal da matriz,
nos EUA, que é de abril de um ano até março do ano seguinte,
tem criado vários inconvenientes aos trabalhadores no que
diz respeito à participação nos resultados (PPR). Enquanto o
Sindicato está firmando acordos para a maioria da categoria,
na Flex as negociações estão apenas começando.
Deficientes
Outra irregularidade constatada pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT) são as falhas na contratação de deficientes.
Não temos informações se a empresa aumentou a cota de
contratações, como pedia o ministério. Mas sabemos que os
contratados não dispõem de acessibilidade adequada para
transitar pela empresa, como rampas, sinalização, corredores amplos, sanitários especiais em quantidade suficiente,
orientações de adaptação, etc.

Conheça os membros do Comitê Sindical de Empresa na Flextronics
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R$ 1 MILHÃO NÃO É NADA?
Então que invista nos trabalhadores
Foguinho

Já sabemos que a multa de quase R$ 1 milhão decorrente do acordo com o Ministério Público não foi
suficiente para fazer a Flextronics
acabar com o assério moral na

empresa.
Mas já que a direção da fábrica
considera esse valor tão irrisório, tão
desprezível, que invista mais dinheiro nos trabalhadores, para motivá-

-los. Que os reajustes salariais sejam
melhores, que o PPR seja mais alto.
O Sindicato convida todos os trabalhadores e trabalhadoras a lutarem por isso.

Considerando que a Flextonics não se importou em pagar multa, ela deve ter recursos para aumentar salários e aumentar o PPR dos funcionários

Todos sabemos que o
Programa de Participação
nos Resultados (PPR) na
Flextronics é muito baixo
se comparado com a potência econômica que é a
fábrica. Mas para isso mudar, os trabalhadores têm
que saber usar os instrumentos democráticos que
a nossa legislação prevê:
o direito de organização
sindical e até o direito de
greve, se necessário.
É preciso também lutar juntos contra a imensa
rotatividade (demissão e
contratação em série), o
assédio moral e as práticas antissindicais em uso
corriqueiro na empresa.
O Sindicato dos Metalúrgicos está à disposição

para essas lutas, mas conta com a participação em
massa dos trabalhadores.
Sem consciência de
classe por parte dos trabalhadores, os abusos vão
continuar e os avanços
nunca serão duradouros.
Abaixo os pelegos convictos. Neles, nem o patrão
confia. Apenas os usa enquanto são úteis pra passar a fase conturbada.
Ignore-os.
Os funcionários conscientes vão lutar para
melhorar os salários e
condições de trabalho na
Flextronics. Aí, sim, a direção local vai aprender
a respeitar e valorizar os
trabalhadores e a cidade
que abriga a fábrica.

Foguinho

PPR bom, só na base da pressão

Trabalhadores conscientes devem ignorar “pelegos” e continuar a luta por melhorias
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Participe, denuncie, mobilize-se

Foguinho

Foguinho

O Sindicato dos Metalúrgicos e os integrantes do Comitê Sindical
de Empresa (CSE) conquistaram uma agenda
de negociações com o
Flextronics para tratar
das reivindicações trabalhistas e dos problemas no ambiente de trabalho provocados pela
empresa, por ação ou
por omissão.
A primeira reunião
entre Sindicato e Flextronics será dia 9 de
agosto. Mas para termos
uma postura séria e dinâmica por parte da empresa, com resultados
concretos, é necessário Para postar mensagens no campo “Denuncie”, no site do Sindicato, não é preciso se identificar
que a Flex sinta a união
e a mobilização dos tra- que os trabalhadores empresa ao Sindicato. do CSE ou no site do
continuem denunciado As denúncias podem Sindicato na internet
balhadores.
É preciso também as irregularidades da ser feitas aos membros (www.smetal.org.br).

União e mobilização continuam sendo o melhor caminho para fazer a empresa mudar sua postura nociva

Confira o que diz a cláusula do Grupo
2 – do qual a Flex faz parte – sobre
o Descanso Semanal Remunerado

Sigilo
garantido
As denúncias podem ser anônimas,
mas com a maior
quantidade possível
de informações sobre
a irregularidade cometida pela Flex ou
por encarregados, supervisores, etc.
O Sindicato tem
recebido centenas de
reclamações sobre a
Flex no site da entidade, em comentários abaixo das matérias ou no campo
“Denúncias” do site.
Todas são lidas e organizadas pela direção sindical e servem
de argumentos nas
negociações. O sigilo
da fonte é garantido
pelo Sindicato.
O Sindicato não
vai expor publicamente nomes de pessoas (nem mesmo de
chefes; a não ser que
se trate de ato criminoso), mas vai cobrar
da empresa mudança
de comportamento
diante dos fatos apresentados.

DESCONTO DO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
Salvo as condições mais favoráveis já existentes,
a ocorrência de 2 (dois) atrasos ao trabalho
durante a semana, desde que a sua somatória
não seja superior a 30 (trinta) minutos, não
acarretará o desconto do DSR correspondente.
Nesta hipótese, a empresa não poderá impedir o
cumprimento do restante da jornada de trabalho.

Continue denunciando!
Os trabalhadores da Flextronics estão
de parabéns por relatar, por telefone e
e-mail, os inaceitáveis 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.

