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CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 
DO SENALBA/MS - 4 de dezembro

Conecte-se: www.senalbams.com.br

SORTEIO DE PRÊMIOS, BUFFET COMPLETO,MÚSICA AO VIVO, 
REFRIGERANTE  GRÁTIS E CERVEJA SKOL LATA POR APENAS R$ 2, 00.
VOCÊ NÃO PODE PERDER. PARTICIPE!
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SAIBA MAIS NA PÁGINA..................................................................................... 4  



  Senalba
 JORNAL DO

Maria Joana Barreto Pereira
Presidenta

Palavra da Presidenta

SENALBA/MS SORTEIA PRÊMIOS  TODOS OS MESES 

U m  a n o  d e  de reajustes acima da inflação. do Sul.  E, tudo isso, graças a confian-

c o n q u i s t a s .  Outra importante conquista ça que nos foi concedida por você.

Assim podemos foi a compra do terreno ao lado da Para fechar o ano comemo-

descrever 2010, atual sede para a construção do novo rando as vitórias, em dezembro 

n o  q u e  d i z  prédio administrativo. No primeiro realizaremos duas festas de confrater-

r e spe i to  ao  desempenho  do  semestre do ano que vem iniciaremos nização, uma em Campo Grande e 

SENALBA/MS.  A categoria está as obras. É um sonho que está outra em Corumbá. Os eventos  são 

cada vez mais mobilizada, marcando tornando-se realidade. totalmente dedicados aos associados e 

presença nas assembleias, reuniões e Em setembro estivemos no seus dependentes legais. O nosso 

atividades do Sindicato.  Encontro Nacional dos SENALBA´S objetivo é promover o lazer e a  

A participação dos trabalha- e com satisfação a Diretoria Novos interação entre os trabalhadores. Por 

dores só fortalece o SENALBA/MS. Rumos divulgou o crescimento do isso, participe. Confirme a sua 

Prova disso é que nas negociações Sindicato. Cumprimos o nosso presença ligando para o Sindicato. 

salariais deste ano,  conseguimos compromisso de recuperar a credibili- Esperamos por você!

ótimos resultados, garantindo índices dade do  SENALBA de Mato Grosso 

Expediente

 e redação: Adriana Souza Miceli 
                     (DRT/MS: 296)

       Desde o 2° semestre de além de presentear, a 
2010, os associados do iniciativa visa aproximar o 
SENALBA/MS concorrem SENALBA/MS dos seus 
a prêmios todos os meses.  associados. 
A cada sorteio, três traba-
lhadores são beneficiados. Conheça  as sorteadas 
A presidenta Maria Joana dos meses de setembro e 
Barreto Pereira explica que outubro:

 Usuários 
do Cartão
Brasilcard:

       A partir de janeiro de 2011 não 
haverá mais parcelamentos de 
compras que ultrapassem o valor 
limite do usuário do cartão.

Ou seja, se um usuário possui 
o limite de R$ 300,00 as parcelas 
poderão ser divididas desde que o 
valor total não ultrapasse este limite. 
Por exemplo: Este usuário poderá 
realizar uma compra com o preço 
máximo de R$ 300,00 e dividir o 
pagamento em 3 vezes de R$ 100. 
Quando atingir o limite permitido, só 
poderá realizar novo parcelamento, 
assim como efetuar novas compras, à 
medida em que for liquidando a 
dívida anterior.

O Cartão BrasilCard é 
rotativo como qualquer  outro cartão 
de crédito. Por isso, o sindicato 
solicita a compreensão de todos.

       Associe-se e concorra!
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Célia Viana (Foto 2) - Prêmio:  Sacolão
Cristhiane T. Nacimento (Foto 4) - Prêmio: Ap. de DVD
Mary Clementina Castilho (Foto 3) - Prêmio: Batedeira
Viviane Regina de Miranda – Ainda não recebeu o prêmio pois 

está em viagem.
Rosilene de Oliveira (Foto 5) - Prêmio: Ap. de DVD
Suely Batista dos Santos (Foto 1) - Prêmio:  Sacolão



Imagem ao lado: Cartão Natalino da Associação dos Pintores com a Boca e os pés (Apbp)

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

    www.senalbams.com.br

Que as realizações alcan-
çadas em  2010  sejam 
sementes plantadas, para 
serem colhidas, ainda 
com maior sucesso, no 
ano vindouro!

A Diretoria Novos Rumos 
agradece  o apoio de todos os 
trabalhadores que acreditam no 
comprometimento e seriedade do 
Sindicato.

  Senalba
 JORNAL DO

     Os sindicalistas dos SENALBAS com a presidenta, “resultaram em 
de todo o país reuniram-se, no mês de fortalecimento ao movimento sindical”.
setembro,  em Minas Gerais, para Temas atuais e relevantes à 
participar de um dos mais importan- sociedade foram discutidos, como a 
tes eventos da categoria, o XXII “Reforma do Judiciário”,“Avanços e 
E n c o n t r o  N a c i o n a l  d o s  Desafios nas Políticas de Assistência 
SENALBA´S. Neste ano o evento foi  Social”, “Ministério Público e Terceiro 
denominado “Adhemar José Mello Setor” e “Questões atuais do sindicalis-
Reis”, em homenagem ao líder  mo no Brasil”.
sindical assassinado em janeiro desse Antônio Flávio acredita que  
ano, em Niterói/RJ. encontros como esse são posivitivos: 

A presidenta Maria Joana “Os diretores dos SENALBA´S 
Pereira, a vice-presidenta Elenir de aprendem com as experiências dos  
Azevedo, a 2ª secretária Neuza outros sindicatos, também revelam as 
Alencar e o tesoureiro Antônio Flávio conquistas da sua base sindical. Além 
d a  S i l v a  r e p r e s e n t a r a m  o  disso, os temas de debatidos pelos 
SENALBA/MS. Foram quatro dias palestrantes ampliam as nossas visões 
de interação com debates, palestras e ajudando a solucionar problemas  
trocas de experiência que de acordo presentes no  cotidiano do trabalhador”, 

     O salário dos educadores da  representantes patronais concorda-
OMEP e SELETA será equiparado ram com o aumento e ofereceram 
aos dos recreadores e atendentes de propostas aos educadores. Todas 
berçário a partir de maio de 2011 foram apresentadas e aprovadas  
(Convenção Coletiva 2011/2012), em assembléia geral, na sede do 
subindo para R$ 720,00. Essa sindicato, no dia 24 de setembro. 
conquista foi assegurada  pelo A advogada do Sindicato, 
Sindicato  em mesa-redonda, na Domitilla Vasco, enfatiza que 
Superintendência Regional do 

“essa conquista  é representativa 
Trabalho e Emprego, que aconte-

e demonstra que o trabalhador ceu em setembro. Na ocasião os 
está  empenhado em reivindicar dirigentes  sindicais e advogados do 
melhorias”. SENALBA/MS se reuniram com 

os representantes patronais e 
explicaram que a categoria exigia o 
reajuste, para isso estavam dispos-

1 – No Acordo Coletivo do Trabalho tos até mesmo à deflagração de 
2011/2012, os educadores terão os greve.  
salários equiparados aos atendentes de Após intenso diálogo, os 
berçário e recreadores;

Conheça as propostas aprovadas 
pelos educadores, em assembleia:

Dirigentes  participam do 

Encontro Nacional dos SENALBA’S

SENALBA assegura reajuste salarial aos educadores

2 – A partir de 1º de maio de 2011, aos funcionários que forem 
contratados na função de educadores, será exigida qualificação de 
ensino médio e ou magistério. Os educadores atuais manter-se-ão 
com  a respectiva função, independente de qualificação;
3 – Para o próximo  instrumento coletivo de trabalho 
(2011/2012), será diferenciado a função de monitor de alunos e 
educadores, levando em consideração o grau de escolaridade/ 
responsabilidade e atribuições.
    



  Senalba
 JORNAL DO

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 
DO SENALBA/MS

PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES LEGAIS

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

   04 DE DEZEMBRO 
(SÁBADO), A PARTIR 

DAS 11:30 HORAS
LOCAL: SALÃO SOCIAL DA SELETA 

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

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 29/11 pelos telefones:  3384-7856/ 3383-7381/8442-
7157. 

            Para confraternizar com os associados de concorrerá a vários prêmios que serão sorteados 
Corumbá e promover a interação entre os trabalha- pelo Sindicato.  Além disso, o refrigerante e a água 
dores, o SENALBA/MS realizará um jantar serão de graça. A cerveja custará apenas R$2 reais.  
dançante na Cidade Branca. Será no dia 11 de Associado essa festa é dedicada a você aos seus 
dezembro, a partir das 20:00 horas, no SESI (Rua dependentes legais. Participe! Confirme sua 
Alameda São José). presença nos telefones: 3231-6311/ 8123-4882 

O associado que prestigiar o evento (falar com Darcy).

 Diretoria Novos Rumos promove 
Jantar Dançante em Corumbá


