
 - 11 • Agosto/Setembro 2010 •

DIRETORIA APROVA PROJETO PARA A NOVA SEDE DO SENALBA

principalmente funcional.  Terá acreditaram na Diretoria Novos s associados do 
amplos recintos, como salas para Rumos. Só foi possível dar o passo SENALBA/MS 
reuniões, recepção, atendimento inicial para a concretização deste terão uma nova O
jurídico, diretoria, presidência, sonho porque você trabalhador (a) sede administrativa. A decisão 
rescisão, entre outros. Além disso, nos deu o seu voto de confiança para aconteceu no mês de junho, através 
todo o espaço foi definido com a gerenciar a sua contribuição e da aprovação da diretoria admi-
preocupação de bem receber os principalmente defender os seus nistrativa. Esta é uma antiga 
portadores de necessidades especiais direitos”, ressalta a presidenta Maria reivindicação dos trabalhadores, por 
(cadeirantes) com rampas de acesso, Joana Pereira.isso, os sindicalistas não mediram 
banheiros especiais, portas e Ainda para este ano, está esforços para atingir o objetivo. Em 
corredores largos. previsto todo o aterramento do julho compraram o terreno ao lado da 

“ O  i n v e s t i m e n t o  n a  terreno. As obras para a construção atual sede e no mesmo mês enco-
ampliação do patrimônio do da sede terão início no primeiro mendaram um projeto arquitetônico 
SENALBA marcará a história do semestre de 2011. para o novo prédio.
Sindicato. Esta conquista demonstra No dia 7 de agosto, o 
que quando a equipe administrativa engenheiro civil Ederson Galvan, 
de um Sindicato trabalha de forma responsável pela elaboração do 
honesta e eficaz, toda a categoria projeto, apresentou a planta e o layout 
sente os resultados positivos. No da nova sede aos diretores e 
entanto, as conquistas só acontecem associados. A proposta foi aclamada 
através da união. Por isso, agradeço o por todos os presentes.  A nova sede 
apoio de todos os trabalhadores  que será confortável,  moderna e 

2Terreno: 12,5 x 57 m

Valor: R$: 114.000,00

Escritura: R$: 6.190,00

Localização: Rua Pimenta Bueno, 

B: Amambaí (ao lado da atual sede)

Projeto Arquitetônico: 

Engenheiro Civil: Ederson Galvan

Valor do projeto: R$: 6.000,00

Investimentos para a nova sede:

 SENALBA/MS sorteia prêmios entre 
 os seus associados..............Pág. 3

Imagens: projeto em 3D da nova sede/ Crédito: Ederson Galvan. Fotos: reunião para a apreciação do projeto arquitetônico/Crédito: Adriana Miceli. 
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Maria Joana Barreto Pereira
Presidenta

Palavra da Presidenta

‘‘Sonho que se sonha 
junto é realidade’’

Desde que a Diretoria Novos 

Rumos assumiu o mandato do 

SENALBA/MS,  há dois anos, o sindicato passa por 

uma verdadeira transformação que a cada dia eleva a 

credibilidade da instituição. Nesta edição divulgamos 

mais um passo importante: vamos construir uma nova 

sede administrativa.  Essa era uma reivindicação 

constante entre os trabalhadores, por isso o 

SENALBA/MS trabalhou com determinação e garra  

para adquirir esta conquista. Agora,  já podemos ver o 

sonho se transformar em realidade.

São muitos os nossos planos para a promoção 

de melhorias, tanto na área trabalhista como no bem 

estar dos associados. Através do trabalho honesto, 

dedicação e principalmente com o seu apoio 

continuaremos atingindo os nossos objetivos.

Participe do seu Sindicato, juntos podemos 

muito mais!

O SENALBA/MS por isso, caso necessite de 

oferece amplo atendimento orientação jurídica, agende 

jurídico aos associados na um horário pelo telefone: 

sede administrativa, duas 3384-7856. 

vezes por semana ( terças e A t e n ç ã o :  A  e q u i p e  

quintas-feiras), das 9:00 às Jurídica postula e defende 

12:00h.  A equipe de direitos individuais e 

advogados que assessora o coletivos dos associados, 

S i nd i c a to,   empre s a  desde que guardem relação 

Cantero Pereira Advogados c o m  o  e x e r c í c i o  e  

Associados, demonstra desempenho profissional. 

toda a combatividade e Fique Atento: Logo o 

força na defesa irrestrita Sindicato disponibilizará 

dos direitos individuais e resultados de ações judiciais 

coletivos dos trabalhadores.  com decisões positivas aos 

O  n ú m e r o  d e  trabalhadores. Acompanhe 

procura pelo atendimento pelo site:         

aumenta gradativamente, www.senalbams.com.br

.

Associados do SENALBA
 possuem auxílio jurídico

Jurídico

Reflexão

 História dos sindicatos é sempre de muita 

luta e compromissos com seus integrantes. ASó existe sindicato ativo, operante, 

determinado e conquistador se existirem companheiros 

combativos na categoria.

É por isso que necessitamos da participação de 

todos, congregando trabalhadores para que nas reuniões e 

discussões possamos mobilizar não só a categoria, mas 

também a sociedade, pois só assim conseguiremos vitórias, 

mostrando as dificuldades e trazendo cada vez mais 

trabalhadores para o seu “habitat” profissional (o sindicato).

Sindicalize-se para ser respeitado como 

trabalhador!

Procure o SENALBA/MS ou o representante 

sindical e solicite  a ficha de associação. Se preferir, vá até o 

site do SENALBA/MS e na página principal clique na 

palavra Filie-se (localizada no alto da tela) imprima a ficha, 

preencha e a  encaminhe ao Sindicato.

Sindicalize-se

«Embora ninguém 
possa voltar atrás 
e fazer um novo 

começo, qualquer 
um pode começar 
agora e fazer um 

novo fim.»

(Chico Xavier) 

(67) 3384-7856/3383-7381
www.senalbams.com.br
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Associados do SENALBA ganham prêmios todos os meses

Desde julho, o SENALBA/MS realiza
sorteio de prêmios entre os seus associados

s associados agora têm 
mais um benefício. OTodos os meses con-

correm a prêmios distribuídos pelo 
Sindicato. Os sorteios acontecem no início 
de cada mês e conta com a participação dos 
trabalhadores e colaboradores do Senalba.

Os primeiros contemplados foram: 
o assistente administrativo, Reginaldo 
Ferreira da Silva (SESI, da cidade de 
Corumbá) e  a as educadoras Sônia Maria de 
Souza (SELETA) e Maria Beatriz Rios 
Oviedo (OMEP). Eles receberam uma cesta 
básica, que foi o prêmio inicial sugerido pelo 
Sindicato. No entanto, após o  sorteio, 
vários associados procuraram  o 
SENALBA/MS para pedir a mudança da 
premiação, a maioria desejava produtos 
eletrônicos ao invés da cesta. 

No segundo sorteio, 
agosto, a diretoria votou e aprovou a 
solicitação  dos associados. A atendente de 
serviços gerais Adriana da Silva (da Ceinf  
Irmã Judith Bandeira) e a recreadora  
Daniele Taisla dos Santos (da Ceinf  Mary 
Sadalla Saad ) ganharam um aparelho de 
rádio com entrada para CD e MP3. Já o 
empregado do Asilo São João Bosco, Odair 
Augusto Aquino, foi premiado com um 
aparelho de DVD.

O próximo sorteio será no dia 3 de 
setembro,  na sede do Sindicato, após as 
deliberações da Assembleia Geral  com as 
educadoras lotadas no  Cras, Ceinf ’s e 
outros locais. Os associados estão 
convidados a participar dos sorteios.

.

dia 7 de 

«Fiquei super contente ao saber que fui premiada. Eu estava aguardando receber  
o meu 13º Salário para comprar um aparelho de rádio. Agora, ganhei do SENALBA/MS. 
Para nós que trabalhamos tanto, é muito gratificante receber um presente assim» Adriana 
da Silva,  associada ao SENALBA/MS há 7 anos.

«Não esperava ganhar esse prêmio, por isso fiquei surpresa. Minha amiga também não 
acreditava, agora ela está na expectativa para ser a próxima premiada. Achei esse sorteio 
do Sindicato muito bom, aproxima mais o trabalhador dos dirigentes sindicais.» Daniele 
Taisla dos Santos,  associada ao SENALBA/MS  há 8 meses.  

«Agradeço pela iniciativa e pela luta em favor dos trabalhadores. O sindicato sabe 
negociar e trouxe melhorias para a nossa categoria. É bom ver que o SENALBA/MS se 
preocupa em promover benefícios.» Reginaldo Ferreira da Silva, associado ao 
SENALBA/MS há 15 anos.

Pontos de Vista: Sorteados

Conecte-se: www.senalbams.com.br
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Você não pode perder a festa de 
confraternização do SENALBA/MS para os 
associados e dependentes legais. Será no dia 4 de 
dezembro, no salão social do Seleta (Rua Dolor de 
Andrade, nº 270, B: São Francisco). Participe 
deste momento de lazer e descontração, com 
sorteios de prêmios e muitas surpresas.

Se você ainda não é associado 
procure o Sindicato. Informe-se pelos 
telefones: 3384-7856/ 3383-7851 - Falar com  
Rose ou Gilmar.

 SENALBA promove festa para os associados
Sindicato conquista novos associados    

Ação Sindical

Aconteceu Aconteceu

Assembléia Geral Extraordinária - 03/09/2010- às 18:00h
O SENALBA/MS convoca as educadoras que estão lotadas nos CRAS, CEINF'S 
e outros locais para deliberar sobre: 1 – Aprovação de Minuta com piso normativo 
de educadora. 2- Delegação de poderes a diretoria para negociar com as entidades 
patronais, não havendo acordo, deflagrar greve e instaurar Dissídio Coletivo.

Eventos e Visitas às Ceinf’s
A vice-presidenta Elenir de Azevedo e a 2ª 

secretaria Neuza Recaldes representaram o 

SENALBA/MS no II Seminário: Perspectiva do 

Trabalho Desenvolvimento e Emprego, organizado 

pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul 

(Funtrab), nos dias 26 e 27 de julho de 2010, no 

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O encontro teve o objetivo de proporcionar 

o diálogo social, estimulando as discussões, ideias, 

experiências práticas, dentro das relações de trabalho 

para o fortalecimento e aprimoramento das ações do 

Sistema Público de Políticas de Emprego e Renda de 

Mato Grosso do Sul. 

SENALBA participa de seminário
sobre trabalho e emprego

Sindicato fecha Acordo 
Coletivo do Sescoop

Curso no Sindicato dos Eletricitários de MS Dirigentes sindicais visitam Ceinf

Dirigentes sindicais visitam Ceinf

Dirigentes sindicais visitam Ceinf Dirigentes e associados no novo terreno do Sindicato

Presidenta, acompanhada do seu marido (esquer.) na solenidade de 
posse do presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison de Araújo (dir.)

O Acordo Coletivo entre o SENALBA e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Coope-
rativismo no Estado de MS (Sescoop/MS) foi fechado 
em julho, com o reajuste salarial de 10% (dez por 
cento), incidindo sobre os salários vigentes em 
30/04/2010.

Diretoras do 
SENALBA/
MS estiveram 
na entidade 
f i l an t róp ica  
“ O b r a s  
Sociais Anália 
Franco”, no 
d i a  1 0  d e  
ag os to.  Na  

ocasião, dialogaram sobre a atuação sindical e 
relataram os benefícios alcançados através do 
trabalho e empenho da diretoria administrativa. O 
Sindicato conquistou 75% dos trabalhadores da 
entidade, que no mesmo dia associaram-se. 

Localizada no bairro Jardim Los Angeles, 
em Campo Grande. A entidade desenvolve 
atividades que  visam o amparo e promoção social 
de crianças e jovens.

:  Adriana Souza Miceli (DRT-MS 296)

Crédito Foto: Arquivo Senalba/MS.
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