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Sindicato começa a
viver NOVOS RUMOS

Nova diretoria dá início ao compromisso de
renovar e modernizar o Senalba-MS e projeta
aumento no número de filiados de acordo com
melhoria dos serviços oferecidos

Há aproximadamente um
mês o Senalba/MS está sob
nova gestão. A administração
NOVOS RUMOS, após se sair
vitoriosa no processo eleitoral,
começou imediatamente a
fazer justiça à confiança
depositada pelos filiados ao
Sindicato. Os últimos dias têm
sido marcados por intenso
trabalho, que visa demarcar
todas as pendências existentes
e mapear o patrimônio da
instituição, assim como já
disponibilizar às categorias que
compõem o Senalba novos
serviços, como a assistência
jurídica (já em fase de
implantação).

Temos consciência de que
esta é uma entidade que
representa uma grande
categoria, porém, também é
um Sindicato que precisa
crescer. Para isso, é preciso
que ele resgate aquilo que
possui de mais precioso: sua
base de representação.
“Assumimos o Sindicato com o
objetivo de fortalecê-lo,
atraindo novamente os
trabalhadores e, enfim, garantir
maior representatividade nas
negociações que lhes
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interessam”, afirmou Maria
Joana Barreto Pereira,
presidente eleita da entidade.
Ela salienta que o aumento no
número de filiados só será
possível a partir do momento
que o Senalba-MS oferecer uma
contrapartida à altura para as
categorias aqui representadas.

“É por isso que
ambicionamos novos serviços,
de acordo com a necessidade
dos trabalhadores. A assistência
jurídica é a primeira de uma
série de vantagens que
queremos disponibilizar aos
filiados, que foi colocada como
prioridade por conta de sua
importância e pela procura por
orientação de advogados”,
explica Maria Joana. Ela
ressalta, porém, que as ações da
instituição serão efetuadas
conforme as possibilidades.

“Não daremos passos largos,
porque sabemos que o Senalba
hoje enfrenta limitações
financeiras. Mas também não
permaneceremos engessados
pela falta de recursos. Tudo o
que estiver ao nosso alcance e
for possível de ser executado
pelo bem do associado, será
feito”, destacou.
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QUEM É QUEM
NO SENALBA-MS
Confira ao lado o quadro de
diretores, suplentes,
conselheiros e
representantes na federação
que, a partir de agora, tem o
compromisso de bem
representar os filiados ao
Senalba-MS. Lembramos que
a sede está aberta para os
associados, que também
podem esclarecer dúvidas
através dos telefones (67)
3384-7856, (67) 3383-7381 e
(67) 3325-2063.
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AVISO IMPORTANTE
O Senalba-MS informa aos

associados que tomou as devidas
providências para levantar
informações sobre a situação
contábil da entidade. Porém, pela
falta de tempo hábil, não foi
possível providenciar já nesta
edição um balancete detalhado a
respeito da movimentação
financeira do Sindicato. O mesmo
será providenciado em breve e
devidamente publicado.


