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Nova Sede: Sonho que se torna realidade
s associados do SENALBA/MS ganharão 

nova sede administrativa. O Alvará para a Oconstrução do prédio já foi expedido pela 

.  As obras começam em outubro. 

Esse é um sonho antigo da categoria. A diretoria Novos 

Rumos explica que o início da concretização do anseio da catego-

ria só foi possível devido ao trabalho sério, responsável e transpa-

rente com o qual vêm administrando o sindicato.

A nova sede será moderna e funcional, os 

associados serão beneficiados com um espaço aconchegante 

aliado ao atendimento eficaz do SENALBA/MS.  O prédio será 

construído no terreno (que mede 12,5 x 57 metros) localizado ao 

lado da atual sede.

prefeitura de Campo Grande

Fotos: Confraternização 2010

Foto: Projeto em 3D da nova sede

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 
DO SENALBA/MS

PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES LEGAIS

SORTEIO DE PRÊMIOS
BUFFET COMPLETO
MÚSICA AO VIVO
RECREAÇÃO INFANTIL
REFRIGERANTE  GRÁTIS
CERVEJA SKOL APENAS R$ 2, 00 

SORTEIO DE PRÊMIOS
BUFFET COMPLETO
MÚSICA AO VIVO
RECREAÇÃO INFANTIL
REFRIGERANTE  GRÁTIS
CERVEJA SKOL APENAS R$ 2, 00 

   
SÁBADO, A PARTIR DAS 
10:30 HORAS, NO SALÃO 
SOCIAL DA SELETA

03 DE DEZEMBRO  

OBS: Será cobrada a carteira de associado na portaria . Se você ainda não tem a sua  ou não CADASTROU os 
seus dependentes legais  (cônjuge e filhos solteiros com até 21 anos) procure o Sindicato. Confirmar 
presença até o dia 01/12 pelos telefones:  3384-7856/ 3383-7381/8442-7157. 

Jantar em Corumbá já tem data marcada
Agende-se, o tradicional Jantar Dançante 

oferecido pelo SENALBA aos seus associados de 
Corumbá (MS) será no dia 10 de dezembro. Os 
diretores estão definindo o local, assim que for 
confirmado será amplamente divulgado. 

Fotos: Jantar Dançante 2010

( R. DOLOR DE ANDRADE, Nº 270. 
B: SÃO FRANCISCO)



 Maria Joana Barreto Pereira
Presidenta 

SENALBA/MS
Diretoria Novos Rumos

Iniciamos um momento histórico para participaram de dois eventos fundamentais para 

o nosso sindicato. Em outubro começarão as o fortalecimento da atuação sindical: o 1º 

obras para a nova sede administrativa. Seminário Nacional dos SENALBAS e o XX IV 

Finalmente o nosso associado terá um espaço Encontro Nacional dos SENALBAS, ambos 

que merece, do qual sentirá prazer em frequen- abordaram questões relevantes como negocia-

tar para participar das atividades, trazer suges- ções coletivas de trabalho e acidente de trabalho. 

tões, enfim, atuar no movimento sindical em Sem dúvidas são eventos que resultarão em 

busca de melhorias para a categoria. melhor atuação em benefício do  trabalhador.

Desde já, enfatizamos que essa foi uma Muitas  foram as conquistas adquiridas 

promessa da Diretoria Novos Rumos -  ainda nos últimos três anos. Asseguramos reajustes 

nas eleições sindicais -  que estamos cumprindo salariais acima da inflação, temos um jurídico 

através da dedicação e do trabalho honesto. atuante, convênios que atendem da saúde ao 

Além de fortalecer o  SENALBA/MS lazer. Equipamos e informatizamos o 

na estrutura física, jamais nos esquecemos das SENALBA/MS, que hoje é referência nacional.  

questões trabalhistas. A defesa do direito do Juntos podemos avançar ainda mais. Por isso, 

trabalhador está sempre em primeiro lugar. Por participe. Junte-se a nós na construção de um 

isso, no mês de agosto membros da diretoria sindicato cada vez mais forte!

Conquistas e transformações

 Sindicalize-se! Fale com o SENALBA: 3384-7856

A partir do mês de setembro, para realizar compras com o cartão será necessário utilizar a 
senha. Entre em contato com a Brasil Card para mais informações ou para resgate de senhas: 
www.brasilcard.com -  comercial@brasilcard.com.

Lembrete: Senha já é solicitada nas compras com o Cartão Brasil Card

iretores sindicais de 

várias regiões do país Dpar t ic iparam do 1º  

Seminário Nacional dos Senalba’s nos dias 11 

a 13 de agosto, em Rio Branco (Acre). A 

presidenta Maria Joana Barreto e a vice-

presidenta Elenir de Azevedo representaram 

o SENALBA/MS.

O evento abordou questões como a 

‘‘desoneração da folha de pagamento’’ e  a  

‘‘perspectiva da negociação coletiva de 

trabalho para o segundo semestre de 2011’’,  

tendo como ministrante o técnico do Dieese, 

José Álvaro Cardoso.  Além disso, os 

tangem os SENALBAS. Por fim, em 

plenária os participantes debateram metas a 

serem empreendidas em termos de reivindi-

cações e expansão das lutas sindicais.

“Todas as deliberações deste 

encontro farão parte de um documento que 

orientará os sindicatos para o fortalecimen-

to da luta em prol dos trabalhadores’’, 

informa a  presidenta do SENALBA/MS 

Maria Joana Barreto Pereira.

 “O evento atingiu a expectativa. A 

interação e troca de experiências no âmbito 

do trabalho sindical fortalece a categoria’’, 

afirma a vice-presidenta Elenir A. Azevedo.

sindicalistas abordaram temas relaciona-

dos ao sindicalismo nacional, como o fim 

do fim do fator previdenciário e as 

redução da jornada de trabalho para 40 

horas semanais. As discussões também 

foram norteadas pelas temáticas que 

Atenção Associadas: 
 Curso de auto-maquiagem

 

Associados são presenteados
Todos os meses, o SENALBA/MS sorteia prêmios entre

os seus associados. Conheça os últimos ganhadores (nomes-fotos 
abaixo).  Sindicalize-se e  concorra!

• Premiados •
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O SENALBA/MS em 
parceria com o salão Sumaia 
Centro de Beleza promove, em 
outubro, o curso de auto-
maquiagem para as associadas.

Será na sede admi-
nistrativa do sindicato com 
profissionais especializados. As 
associadas interessadas pagarão 
um valor simbólico de apenas R$ 
15,00.

Inscreva-se, realce a sua beleza! 
Informações: 3384-7856.

obilização. Essa, foi a palavra enfatizada durante as mesas de discussões 
do XXIV Encontro Nacional dos SENALBAS que aconteceu em MNatal (RN), entre os dia 24 e 26 de agosto. O evento reuniu sindicalistas 

de todas as regiões do país.
Foram três dias de intensas discussões acerca de temas relevantes para os 

trabalhadores como: responsabilidade patrimonial do empregador pelos danos 
decorrentes de acidente de trabalho, terceirização, negociação coletiva do trabalho e a 
questão de representação sindical ligada ao terceiro setor.

Os ministrantes das mesas (juízes e advogados) foram enfáticos ao afirmar que a 
mobilização entre os sindicatos é a principal ferramenta para garantir a ampliação e a 
execução dos direitos dos trabalhadores. 

Durante o XXIV Encontro dos 
SENALBAS, o

do INSS, mediante a identificação do nexo 
entre o trabalho e o agravo ( lesão, doença, 
transtorno de saúde, distúrbio, disfunção 
ou síndrome de evolução aguda, subaguda 
ou crônica, de natureza clínica ou 
subclínica, inclusive morte, independente 
do tempo de latência).

O empregador deve comunicar o 
acidente do trabalho à Previdência Social 
até o primeiro dia útil seguinte ao da 
ocorrência.  Na falta de comunicação por 
parte da empresa, o próprio acidentado, 
seus dependentes, a entidade sindical  juiz titular da 6ª vara do 
competente, o médico que o assistiu ou trabalho de Niterói (RJ), Jorge Orlando S. 
qualquer autoridade pública podem emitir Ramos, ministrou a mesa de discussão 
a CAT (Comunicação de Acidente de acerca  da ‘responsabilidade patrimonial 
Trabalho), não prevalecendo nestes casos o do empregador pelos danos decorrentes 
prazo de apenas um dia útil.dos acidentes do trabalho’. 

A lei 8.213/91 estabelece que o De acordo com o magistrado cabe 
segurado, vítima de acidente de trabalho, ao empregador zelar pelo ambiente de 
tem garantido, pelo prazo mínimo de 12  trabalho, proporcionando condições 
meses, a manutenção do seu contrato de saudáveis do ponto de vista físico e mental.
trabalho na empresa, após a cessação do O acidente do trabalho é carac-
auxílio-doença acidentário .terizado tecnicamente pela perícia médica 

Diretores dos SENALBAS mobilizam-se em prol dos trabalhadores

União e mobilização para novas conquistas

Acidente do Trabalho e  responsabilidade patronal
Negociações Coletivas

A negociação coletiva de 

trabalho também foi tema de discus-

são no Encontro dos SENALBAS. De 

a c o r d o  c o m  o  m e d i a d o r  d a  

Super intendência  Regional  do 

Trabalho do RN, Valter Amorim,  a 

negociação coletiva é a principal 

ferramenta na defesa do interesse do 

trabalhador. ‘‘O sindicato pode 

solucionar conflitos de trabalho e 

gerar normas sem precisar recorrer ao 

judiciário. Isto,  através dos instru-

mento que lhe são facultados: a 

Convenção Coletiva do Trabalho e 

Acordos Coletivos’’, enfatizou. 

O tesoureiro do sindicato do 

MS, Antônio Flávio da Silva, ressalta 

que para atingir o objetivo citado pelo 

mediador é necessário que os traba-

lhadores participem para fortalecer o 

sindicato nas mesas de negociações. 

‘ ‘Juntos podemos avançar nas  

vitórias’’, conclui.
O Jornal do SENALBA/MS é uma publicação do 
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, 
Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e 
Formação Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul, 
distribuído gratuitamente para a base sindical e entidades 
autorizadas para o recebimento.
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?Aparecida M. Mendonça ?Maria Estela dos Santos

?Carmem Silva Gomes ?Maura Ribeiro Morales

?Elisangela da Silva Vilela ?Olício Ferreira Rodrigues

?Iracema Cardoso ?Suely Duarte de Lima

?Joicy Valeriano Domingos ?Thaís dos Santos Cardozo

Foto: Juiz explana sobre acidente do trabalho.

Foto: Presidenta (à direita) e vice-presidenta (à esquerda) do Senalba/MS.

Fotos: Diretores sindicais  no XXIV Encontro Nacional  dos Senalbas.


