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Trabalhadores da Malwee
Conquistam 3,5 salários como indenização
No dia 26 de janeiro, às 16h, os trabalhadores da Malwee tiveram
uma ótima notícia. O Sindicato havia efetuado denúncia ao Ministério
Público do Trabalho solicitando indenização aos trabalhadores a título
de danos morais em razão da dispensa em massa sem o aviso prévio.
Em decisão na Procuradoria do Trabalho de Blumenau, pela Procuradora
Daniela Elbert, a condenação e vitória dos trabalhadores em um título
indenizatório a ser pago pela empresa.
A negociação se encaminhou para 3,5 salários líquidos, divididos em
3 parcelas mensais, todos os trabalhadores terão direito a essa verba
indenizatória, além da rescisão trabalhista.

Não poderão ser descontadas as horas

Recebeu os pagamentos dos 35% da Sulfabril?

Diante dos impasses que a cidade passa no transporte coletivo, o Sindicato através dos dirigentes sindicais, convocou o patronal para uma
reunião a respeito do transporte público da cidade.
Ficou definido que os trabalhadores que não puderem comparecer,
não poderão ter descontado as horas. Há uma grande dificuldade em
relação ao transporte, visto que algumas linhas foram remanejadas e
até mesmo retiradas.
O Sindicato colocou na mesa que a culpa não é do trabalhador e não
pode ser penalizado.Aos trabalhadores que tiverem dificuldades na
locomoção até o local de trabalho, solicitamos que entre em contato
com o sindicato, para iniciarmos uma mediação.

No dia 21 de dezembro os trabalhadores da Sulfabril da época da
falência tiveram uma boa notícia. A liberação dos 35% de créditos.
Confira em sua conta cadastrada para recebimento se você recebeu
o depósito de parte dos débitos trabalhistas, alguns trabalhadores
ainda não conseguiram conferir.
Contudo, alguns ainda não receberam, se você estiver neste grupo,
entre em contato com o Sintrafite.
Os próximos pagamentos deverão ser para todos que ainda tem
créditos trabalhistas em aberto. A juíza aguarda os trâmites para a liberação dos R$ 10 milhões restantes do processo da Eletrobrás. Em
seguida definirá os procedimentos paras os pagamentos, confirmado
que o rateio será para todos.
Em setembro deverá ter um outra porcetagem, este referente aos valores das vendas dos patrimônios da Sulfabril, em breve passaremos
novas informações.

			

Para se tornar sócio é muito simples:
Preencher e assinar a ficha cadastral e apresentá-la na sede do Sindicato ou entregar a um dos nossos representantes/diretores.
Entraremos em contato com você para mais informações e confirmar a data de retirada da carteira de
sócio. O cadastro
poderá ser feito também diretamente em nossa sede e sub-sedes. A carteirinha é a sua identidade
sindical, com ela
você poderá utilizar todos os benefícios que o Sintrafite tem a disposição. Confira outras vantagens em
nosso
site
www.SINTRAFITE.com.br
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O preconceito está
em sua você. Somos
todos iguais.
Se você é homem o bastante
para descriminar, seja o
mesmo na hora de responder
pelos seus crimes.
Algumas empresas começarão
a responder pelos seus atos de
descriminação e humilhação
aos
imigrantes.
Elas
estavam impondo condições
desumanas aos haitianos.
Uma grande exploração que
consideravam que passariam
despercebidos, não conosco.
Os companheiros haitianos
sofrem
com
muita
discriminação,
muitos
chegam ao Sindicato e mostra
a desilusão, a vontade de
voltar a seu país, devido
às palavras de baixo calão,
o serviço pesado que seja
imposto e as condições que
são submetidos.
As
denúncias
são
encaminhadas
ao
MPT,
casos como maus tratos e
assédio moral, ameaçam de
demissão por justa causa,
a falta de alimento e o
isolamento no refeitório.
A estupidez de superiores,
proferindo palavras de baixo
calão e humilhação também
é constante. Você trabalhador
que presencia estes casos, não
se cale, denuncie.

Repúdio a qualquer tipo de violência
Omissão, deboche e feminicídio em Blumenau
Uma mulher pressionada que sofria com os
maus tratos e agressões diariamente. Um
pavor que poderia ter um final exemplar,
acabou da pior forma. Ela já não aguentava
mais, tomou uma decisão. “Vou denunciar e
enquadra-lo na Lei Maria da Penha”, essa era
a solução de um problema que se arrastava
anos. Esse poderia ser o enredo de inúmeros
casos que temos de agressão a mulheres
Em Blumenau, uma trabalhadora da
Coteminas teve findada sua vida por um
covarde e a inercia da Justiça. Foram alguns
boletins de ocorrência, na esperança que a
Justiça tomasse os procedimentos. O que
ela recebeu de acordo com pessoas ligadas a
ela foi à omissão, descaso e até deboche da
situação.

E

CI
N
U
DEN 80
1
No dia 31 de janeiro, mais uma briga, dessa vez o marido
decidiu que seria o fim, enforcou ela. Covardemente
queria se livrar do corpo na frente dos filhos. Não
podemos considerar que uma pessoa assim tenha em
suas atribuições o valor de pai, marido e homem, talvez
se encaixe adjetivos como ser irracional.
As leis foram feitas para serem aplicadas, contudo mais
uma mulher vai virar estatística. A pena para familiares
será eterna, para o assassino entre 12 a 30 anos, pagará
seu crime e sairá em liberdade.
O Sindicato luta pelo fim das agressões, violência e
preconceitos, somos todos iguais.

Em nosso Encontro com os trabalhadores do mês de março, abordaremos este tema, com palestra e
conversa com homens e mulheres. Convide seus amigos (as) precisamos dar um basta a qualquer tipo
de violência às mulheres. Em breve novidades, fique atento as nossas postagens no site e redes sociais

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE BLUMENAU
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados (as) do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e
Tecelagem de Blumenau, no gozo de seus direitos sociais, com fulcro no artigo 12 (AG) e artigo 13 alíneas “a” e “b” (AGO),
todos do estatuto social da entidade, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 13 DE FEVEREIRO
DE 2016 – sábado, sendo a primeira convocação para às 13h30min, com quórum legal de comparecimento de metade mais
um dos associados em gozo de seus direitos (art. 12, V, IX do Estatuto). Não havendo número legal para instalação das assembleias, estas serão instaladas em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, no mesmo dia e local abaixo designado, com
qualquer número de presenças, e as deliberações serão adotadas observando-se a vontade da maioria dos presentes no momento
da votação (art. 12, IX do Estatuto). As assembleias em segunda convocação realizar-se-ão as 14h00min. As assembleias serão
realizadas na sede social, localizada na Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, número 365, bairro Centro, Blumenau-SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária:
1º Leitura, discussão e votação da prestação de contas referente ao exercício de 2015, com o respectivo parecer do Conselho
Fiscal;
2º Leitura, discussão e votação da proposta orçamentária para o exercício de 2017, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.
Observação: O presente edital, na sua forma original estará fixado na sede e subsedes da entidade sindical, assim como será
complementado com a publicação em jornal de grande circulação em Blumenau, Gaspar e Indaial.
Blumenau/SC, 10 de fevereiro de 2016.
VIVIAN KREUTZFELD
Presidente

Convite
Dia: 24 de fevereiro
Horário: 14h
Local: Sintrafite
O Jornal do Sintrafite é uma publicação do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de fiação e tecelagem de
Blumenau, Gaspar e Indaial

O Sintrafite juntamente com o Juiz do
Trabalho Oscar Krost têm a honra de
convidar todos os trabalhadores da categoria
para o lançamento do livro “O lado avesso
da reestruturação produtiva”. Participe.
Rua Luiz de Freitas Melro, 365
Centro | 89010-310 | Blumenau
Telefone (47) 3326-1555

www.sintrafite.com.br
Twitter - @sintrafite
E-mail - imprensa@sintrafite.com.br

