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Pessoal da Flex exige
RESPEITO!

Após episódios de assédio moral, intimidação e práticas antissindicais durante as negociações recentes de PPR na Flex, Sindicato orienta os 
trabalhadores a se mobilizarem para exigir mais respeito por parte da gestão do Grupo Flextronics em Sorocaba

PÁG. 3

PÁGS. 2 a 4

SMetal cobra participação na apuração do acidente na Sinc
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Respeito é bom e os
trabalhadores da Flex exigem!

Flex tem antecedentes de assédio moral
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As práticas de intimidação infelizmente têm 
sido constantes na Flextronics. A gestão da em-
presa em Sorocaba não respeita a organização 
sindical e tenta interferir no direito de voto 
dos trabalhadores nas decisões sobre acordos 
trabalhistas. Essa conduta é incompreensível, 
pois as eventuais vantagens da Flex com essa 
prática são desprezíveis se comparados com o 
ambiente pesado, de insatisfação, que ela cria 
entre os trabalhadores.

A dificuldade em construir e aprovar o re-
cente acordo de Participação nos Resultados 
(PPR) é uma prova de como as práticas antis-
sindicais da gestão da fábrica conturbam as 

relações de trabalho.
Por isso, o Sindicato dos Metalúrgicos 

(SMetal) mais uma vez se dispõe a representar 
o interesse dos trabalhadores e organizar a luta 
por uma pauta urgente na Flex, que é a implan-
tação de uma relação de respeito da gestão da 
fábrica para com os funcionários; e também de 
respeito para com a democracia e o direito de 
organização sindical. 

Basta!
Basta de chefes e supervisores fazendo pres-

são interna! Basta de assédio moral! Basta de 
chefia filmando o voto dos trabalhadores! Bas-

ta de drones vigiando assembleias sindicais!
Além de respeito, o SMetal reivindica tam-

bém outros itens de interesse dos trabalhadores 
que ainda não foram atendidos pela empresa, 
embora a pauta de reivindicações esteja nas 
mãos da administração da fábrica desde o mês 
de agosto.

Se você, trabalhador e trabalhadora da Flex, 
concorda que as melhorias na empresa só se-
rão conquistadas se houver união e empenho 
coletivos, junte-se ao Sindicato. “Pedimos que 
leiam atentamente este informativo e mante-
nha-se mobilizados”, recomenda Izídio de Bri-
to, secretário de Organização do SMetal.

Não foram poucas as vezes que a Flextronics 
foi denunciada nos últimos anos por desrespei-
tar trabalhadores. Houve diversos protestos e 
paralisações por esse motivo nos últimos anos. 
Em 2011, a empresa chegou a ser multada em 
quase R$ 1 milhão pelo Ministério Público por 
prática de assédio moral.

Na época, uma das formas de assédio cons-
tatadas pelo MP foi o controle do uso do ba-
nheiro. A funcionária ou funcionário tinha que 
colocar um balde em local visível, perto do seu 
posto de trabalho, para sinalizar ao encarrega-
do que precisava usar o sanitário. O chefe é 
quem controlava a hora de atender o pedido.

Além de pagar R$ 960 devido à irregulari-
dade, a empresa teve que assinar um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), comprome-
tendo-se a acabar com a prática vexatória.

Novos casos
Recentemente, voltaram a surgir denúncias 

de controle de uso do banheiro na fábrica. Se-
gundo as denúncias, as principais vítimas des-
sa situação degradante são as mulheres.

Existem também reclamações de falta de 
padrão na forma de tratamento das questões de 
rotina no ambiente de trabalho, como na ques-
tão de atraso na chegada ao trabalho.

Vários relatos também apontam para com-
portamentos grosseiros e de vigilância inva-
siva por parte de gestores da empresa. Sem 
contar os recentes episódios de intimidação 
durante a negociação e votação do PPR, in-
cluindo drones sobrevoando assembleias de 
trabalhadores.

“O fim desses constrangimentos e a implan-
tação de uma relação de trabalho mais saudável 
e respeitosa na Flex depende da empresa levar 
a sério a pauta de reivindicações do SMetal. 
Para isso, o apoio e a participação de todas as 
trabalhadoras e trabalhadores é fundamental”, 
afirma Izídio.
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Acidente na Sinc leva 32 para o hospital
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Temos uma pauta pendente
nas mãos da empresa

No final de agosto deste ano o SMetal proto-
colou uma pauta de reivindicações junto à empre-
sa. Já estamos na segunda quinzena de outubro e 
até agora a direção da empresa não quis avançar 
no diálogo.

Itens da pauta

1. Melhorar a qualidade da refeição 
servida aos trabalhadores

2. Reestruturação da grade salarial, com 
implantação de plano de cargos e 

salários e correção das distorções salariais

3. Reajuste no valor do  
vale-compra

4. Melhorar a forma de abordagem e 
comportamento dos gestores da 

empresa

5. Melhorar a política de auxílio creche 
praticada pela empresa

Nesse meio tempo tivemos as complicadas 
negociações sobre PPR, incluindo pressões im-
postas pela empresa que impediam um desfecho 
mais ágil e satisfatório para o acordo.

Já em agosto a pauta apontava reclamações 
em relação ao comportamento dos gestores em 
relação aos trabalhadores, problema que veio a 
se agravar durante as negociações e votações do 
PPR.

Agora que o acordo de PPR está aprovado, 
chegou a hora de retomarmos a pauta de agosto. 
Para isso, o apoio de todos os trabalhadores e 
trabalhadoras ao SMetal é indispensável.

Confira no quadro ao lado os itens da pauta 
de reivindicações.

O incêndio em uma máquina na Sinctronics, 
empresa do Grupo Flextronics responsável por 
reciclagem, na quarta-feira, dia 11, levou 32 tra-
balhadores para dois hospitais de Sorocaba, sen-
do seis com queimaduras de até segundo grau e 
26 com intoxicação por fumaça.

Segundo Valdecir Nunes da Silva, membro 
do Comitê Sindical de Empresa (CSE), nesta 
segunda-feira, dia 16, todos os feridos já haviam 
recebido alta hospitalar. Os 26 atendidos por in-
toxicação já haviam retornado ao trabalho, mas 
na Flextronics, visto que a Sinc ainda estava pa-
rada aguardando vistoria da máquina incendiada.

Já os funcionários que sofreram queimaduras 
continuam afastados do serviço.

O acidente aconteceu por volta das 12h de 
quarta-feira. O caso mais grave, de um trabalha-
dores que teve queimaduras em 12% do corpo, 
foi encaminhado ao Hospital Regional. Os de-
mais foram atendidos no Hospital Modelo, ao 
qual os funcionários da Flex são conveniados.

De acordo  com Jorge Funaro, diretor de no-
vos projetos da Flex, a máquina que se incendiou 
é de origem alemã e não voltará a funcionar até 
que a causa do defeito seja apurada.

SMetal acompanha
O SMetal está acompanhando o desfecho do 

caso, inclusive cobrando a abertura de Comuni-
cações de Acidente de Trabalho (CAT) e defende 
maior intercâmbio entre as representações dos 
trabalhadores para evitar que outros acidentes ve-
nham a acontecer na fábrica.

“Cipa e CSE devem atuar em conjunto tanto 
na prevenção quanto no acompanhamento de fa-

tos como o ocorrido no Sinc. A organização no 
local de trabalho - e a exigência de mais respei-
to da empresa em relação à organização sindical 
- são fundamentais para assegurar a integridade 
física, a saúde e até a vida no ambiente de traba-
lho”, defende Izídio de Brito, secretário de orga-
nização do SMetal.

A Flex tem cerca de 4.500 trabalhadores, sen-
do 104 na Sinctronics.
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A Flex não liga para a própria 
imagem; mas os clientes dela sim

CSE na Flextronics

Denuncie!

A Flextronics é uma das maiores fabri-
cantes de componentes de Tecnologia da In-
formação do mundo. Mas ela não vende sua 
mercadoria diretamente para o consumidor, e 
sim para grandes marcas de produtos tecno-
lógicos. 

Talvez por isso no Brasil a gestão da Flex 
pareça não se importar com a imagem da em-
presa diante da opinião pública. Isso explica-

ria as constantes denúncias de assédio moral 
e de práticas antissindicais, que são mal vis-
tas em qualquer país democrático do mundo.

Mas os clientes da Flex, que têm uma rela-
ção direta com o mercado consumidor, certa-
mente não gostariam de ter seus nomes liga-
dos a irregularidades trabalhistas grosseiras.

Alguns clientes da fábrica da Flex em So-
rocaba são HP, Lexmark, IBM, Apple (Hall-

mark), Nokia, Samsung e Motorola, entre ou-
tros.

“É de interesse direto dos trabalhadores, 
que anseiam por um ambiente de trabalho 
mais saudável e respeitoso, questionarmos as 
donas dessas marcas de produtos se elas têm 
ou não conhecimento das práticas da Flex em 
Sorocaba”, esclarece Izídio de Brito, Secretá-
rio de Organização do SMetal.

Procure os membros do Comitê Sindical de Empresa (CSE) na Flextronics. Eles são o seu canal direto de contato com o SMetal.
Claudinei Correia Meiro, Lindalva Linhares da Silva Martins, Nazaré Inocencia da Silva, Valdecir Nunes da Silva e Yara Proença

Não deixe de denunciar ao SMetal eventuais irregularidades trabalhistas ou casos de 
assédio moral na Flextronics. Você pode fazer a denúncia anônima por telefone ou 
na página do Sindicato na internet.

Telefone: (15) 3334-5400
www.smetal.org.br (acesse o campo Denuncie, no menu superior)


