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Trago-te um recado de muita gente.
Houve gente que praticou uma boa ação,
Manda dizer-te que foi porque
Teu exemplo convenceu.
Houve alguém que venceu na vida,
E manda dizer-te que foi porque
Tuas lições permaneceram
E houve mais alguém que superou a dor,
E manda dizer-te que foi a lembrança
De tua coragem que ajudou.
Por isso que és importante...
O teu trabalho é o mais nobre,
De ti nasce a razão e o progresso.
A união e a harmonia de um povo!
E agora... Sorria!!
Esqueça o cansaço e a preocupação,
Porque há muita gente pedindo a Deus
Para que você...
seja muito Feliz!!!

VEJA NESTA EDIÇÃO
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• Aconteceu •

Isso só foi possível depois 
da regularização de todos 
os documentos, como 
por exemplo o registro da 
Escritura e pagamento de 
dívidas na Previdência 
Social. 

A  chácara  foi vendida 

Foto: Corretor assina o documento da venda.

No mês de setembro, o SENALBA esteve no asilo 
São João Bosco para divulgar o cartão BrasilCard e 
principalmente, para cadastrar novos associados.

Mais Filiações

Este é o novo carro do 
SENALBA, Uno Mille 
2009. O automóvel foi  ad-
quirido com o objetivo de 
atender às necessidades 
do sindicato e dos seus fili-
ados. 

SENALBA compra automóvel

Homenagem 

do SENALBA/MS!

Homenagem 

do SENALBA/MS!
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desempenho é de suma importância sindicato impediram, através da justiça, 

estar embasado sobre as necessidades que o Sistema Fiems (SESI-SENAI-

dos trabalhadores. Por isso, entre os IEL) me demitissem, alegando justa 

meses de julho e setembro, nossos causa por abandono de emprego. A 

dirigentes sindicais participaram de justiça reconheceu que na ação do 

eventos como congressos, seminários e empregador pode existir a postura  anti-

audiências. Um tema foi comum em sindicalista.   .          .                                                              ais uma vez dirijo-
todos os eventos, a defesa da redução da Para encerrar, convido você - lhes a palavra com a 
jornada de trabalho de 44 para 40 horas associado - a comemorar o mês natalino satisfação em ver o 
semanais. O SENALBA/MS é favorável com o seu Sindicato. No dia 12 de crescimento do SENALBA/MS. Desde 
a redução da jornada, de acordo com os dezembro o SENALBA/MS promove que a diretoria Novos Rumos assumiu 
dados do Departamento Intersindical uma festa para você e sua família sindicato a palavra mais pronunciada e 
d e  E s t a t í s t i c a  e  E s t u d o s  (Dependentes Legais). Será um momen-mais praticada é TRABALHO. Por isso, 
Socioeconômicos (Dieese) a medida to de descontração, com almoço os resultados já são visíveis. Claro, ainda 
beneficiará o atual trabalhador, pode dançante, música ao vivo, refrigerante e há muito caminho pela frente, mas com 
gerar mais vagas (cerca de 2 milhões) água de graça, cerveja por apenas 1 real e a colaboração de todos os associados 
diminuindo o desemprego, além disso, diversão para as crianças. Você não pode sabemos que atingiremos nossos 
ainda segundo a Dieese,  a carga de 40 faltar. A entrada é gratuita, basta objetivos. O número de filiados só vem 
horas semanais, seguida da manutenção apresentar a carteira de associado na aumentando e no mês de setembro 
do patamar salarial, significará um portaria. Se você ainda não é associado, trocamos o carro do sindicato, agora um 
crescimento de apenas 1,99% no custo ou ainda não atualizou o nome dos seus Uno Mille 2009, que será utilizado para a 
da produção.  Ou seja, os empregadores dependentes legais na ficha de filiação, resolução de assuntos do interesse do 
não terão prejuízos exorbitantes.   pr oc ur e  o  si nd ic ato .  Co n tam o s  co m  a                    SENALBA/MS e dos seus filiados.                                                       

Em setembro obtivemos uma sua presença!   Para apresentar um bom 
vitória judicial, os advogados do Maria Joana Barreto Pereira

Presidenta do Senalba/MS

•Reflexão•

Senhor...
Ajuda-me a dizer a verdade diante dos fortes
E a não dizer mentiras para ganhar os 
aplausos dos fracos.
Se me dás fortunas, não me tires a razão
Se me dás sucesso, não me tires a humildade
Se me dás humildade, não me tires a dignidade.
Ajuda-me a enxergar o outro lado da moeda
Não me deixes acusar o outro, traindo os demais
Apenas por não pensarem igual a mim.
Ensina-me a amar os outros como a mim mesmo
Não deixes que me torne orgulhoso se triunfo
Nem cair em desespero se fracasso
Mas recorda-me que o fracasso
É a experiência que precede ao triunfo.  
Ensina-me que perdoar é sinal de grandeza
E que vingança é sinal de baixeza.
Se eu ofender às pessoas
Dá-me coragem para desculpar-me
E se as pessoas me ofenderem
Dá-me a grandeza para perdoá-las.
Senhor, se eu me esquecer de Ti,
Nunca se esqueça de mim. 

Como orava Ghandi

A nossa meta é fortalecer o Sindicato

•Saúde•

ocê já ouviu falar em LER (Lesões por 
Esforços Repetitivos)? Com certeza a 
resposta é sim. A LER, também conheci-V
da como DORT (Distúrbios Osteo-

musculares Relacionados ao Trabalho) pode ser conside-
rada um conjunto de doenças causadas pelo esforço 
repetitivo, como por exemplo a digitação e a má postura.

A LER/DORT pode acometer tendões, múscu-
los, nervos, ligamentos, de forma isolada ou associada, 
com ou sem degeneração dos tecidos, atingindo principal-
mente os membros superiores, região escapular e pescoço. 
Entre as várias doenças, a tendinite, a tenossinovite e a 
bursite são as mais conhecidas. Na maioria dos casos é 
identificada como doença profissional sendo equiparada à 
acidente de trabalho.

 dores, dormên-
cias ,  for migamentos ,  

Fique atento aos 
sintomas:

Reconheça os sintomas da LER/DORT



  Senalba
 JORNAL DO

1

03

Em busca do foi a Proposta de em apoiar esta proposta, 

fortalecimento cerca de Emenda à Constituição em suas bases.                 

150 dirigentes sindicais, (PEC 231/95 ) ,  j á  A presidenta do 

de várias capitais do país, aprovado pela Co- SENALBA do MS, Maria 

estiveram presentes no missão Especial da Joana Pereira, explica que 

Encontro Nacional dos Câmara, que prevê a o evento promoveu um 

S E N A L B A ' S ,  q u e  redução da jornada de m o m e n t o  í m p a r  e  

aconteceu no mês de trabalho de 44 para 40 proporcionou a interação 

agosto, em Palmas (TO). horas semanais. Para ser dos sindicatos. “Esta 

A presidenta sancionada, a PEC terá troca de informação é 

Maria Joana B. Pereira e a que ser aprovada em importante pois conhe-

Vice-presidenta Elenir dois turnos na Câmara e cemos as experiências 

A. Azevedo representa- também em dois turnos dos SENALBA´S dos 

ram o Sindicato do Mato no Senado. A votação outros Estados, identifi-

Grosso do Sul.           e s tá   p re v i s ta   p a ra   o   d ia    c a n d o   a s   d i fi c u ld a d e s   e                

Um dos prin- 30 de setembro.Os tomando como exemplo 

cipais temas discutidos dirigentes concordaram as conquistas” diz .

. 

.

Encontro Nacional promove o 
diálogo entre os SENALBA'S 

 SENALBA/MS esteve 
p r e s e n t e  n o  6 º  OCongresso Nacional da 

Força Sindical, que reuniu cerca de 4 mil 
delegados de 27 estados, entre os dias 29 e 
31 de julho, na cidade de Praia Grande (SP).  
O sindicato foi representado pelos dirigen-
tes: Antônio Flávio da Silva - tesoureiro, 
Elenir Arruda de Azevedo - vice-presidenta, 
Macarena Garcia Barros e Marilene de S. 
Fernades - suplentes e Neuza Recalde dos 
Santos - 2ª secretária.                          

Para Antônio Flávio o evento 
atingiu a expectativa. “Foi um momento 
importante para o movimento sindical, já 
que os delegados debateram assuntos que 
atendem ao interesse de todos os trabalha-
dores, principalmente sobre a possibilidade 
da redução da jornada de trabalho para 40 
horas, sem o corte nos salários”, explica.             

Para Elenir Azevedo o evento foi 
positivo, mas ela lamentou a ausência do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva que foi 
convidado para participar da mesa de 
abertura, mas enviou um representante. 
“Em um Congresso que reúne dirigentes de 
todo o país considero que seria imprescindí-
vel a presença do presidente”, enfatiza.                 

O aumento da presença feminina 
na área sindical também foi analisado. 
Neuza Recalde diz que durante o evento os 
delegados valorizaram o crescimento 
feminino nas diretorias sindicais. “ Nós 
mulheres estamos rompendo barreiras, isso 
é importante para eliminar o preconceito e  
desta forma mostrar todo o nosso potencial 
em defesa dos direitos trabalhistas”, destaca 
a 2ª secretária.

  .   

.

.

 SENALBA/MS é a 

favor redução da 

jornada de trabalho O
de 44 para 40 horas semanais. Depois 

de discutir este assunto no Encontro 

Nacional dos SENALBA´S  e durante 

o Encontro Nacional da Força Sindical, 

o sindicato coloca em prática o que foi Trabalhadores), Força Sindical, Central 
combinado nos eventos e defende a Geral dos Trabalha-dores do Brasil e 
aprovação da PEC. No dia 3 de dirigentes de 19 sindicatos.  Os 
setembro, o 1º secretário Roberto participantes definiram que farão 
Senatore Fedrizzi, participou de uma panfletos, em conjunto, com mensa-
reunião, em Campo Grande, que gens a favor da aprovação da PEC, e 
discutiu como acontecerá a mobiliza- ainda, sensibilizarão à população. O 
ção na capital a favor da PEC.                                                                                                       primeiro resultado desta reunião, foi a 

A reunião contou com a promoção de uma audiência pública, 
participação de cerca de 50 represen- no dia 21 de setembro, que levou o tema 
tantes da CUT (Central Única dos aos trabalhadores da capital.                                                                                                                                   .

Sindicato defende redução de jornada de                                    
trabalho para 40 horas semanais

SENALBA/MS participou do 
Congresso da Força Sindical 
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O que você precisa saber sobre “Aposentadoria”...
Fonte: Previdência Social

?
Você Sabia?

D
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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.

Presidente: Maria Joana Barreto Pereira
Endereço: rua Pimenta Bueno, 313, bairro Amambaí
Campo Grande/MS - CEP: 79005-020
Telefones: (67)3384-7856|(67)3383-7381|(67)3325-
2063 . 

Visite o nosso site: http://www.senalbams.com.br

Jornalista Responsável, Redação e Diagramação: 
Adriana Souza Miceli (DRT-MS: 296)

ExpedienteExpediente

Pode ser integral ou proporcional. 30 anos de contribuição.
Para ter direito à aposentadoria integral, o As mulheres têm direito à proporcional aos 
trabalhador homem deve comprovar pelo 48 anos de idade e 25 de contribuição, mais 
menos 35 anos de contribuição e a um adicional de 40% sobre o tempo que 
trabalhadora mulher, 30. Para requerer a faltava em 16 de dezembro de 1998 para 
aposentadoria proporcional, o trabalhador completar 25 anos de contribuição.
tem que combinar dois requisitos: tempo 
de contribuição e idade mínima.

Os homens podem requerer 
aposentadoria proporcional aos 53 anos de 
idade e 30 anos de contribuição, mais um 
adicional de 40% sobre o tempo que faltava 
em 16 de dezembro de 1998 para completar 

A aposentadoria por tempo de contribuição é 
irreversível e irrenunciável: depois que receber o primeiro 
pagamento, sacar o PIS ou o Fundo de Garantia (o que 
ocorrer primeiro), o segurado não poderá desistir do 
benefício. O trabalhador não precisa sair do emprego 
para requerer a aposentadoria.

Aposentadoria por tempo de contribuição 

o dia 14 de setembro, o retomada das negociações, nesta ocasião que oferecia 6 % de aumento. A 
Tribunal Superior do o SINDICATO se deparou com o categoria decidiu, através de votação NTrabalho (TST) decretou cancelamento unilateral do plano de em assembleia geral, continuar com 

a extinção do processo do SENALBA saúde dos funcionários do SESI-SENAI o DISSÍDIO  e recusar a proposta. 
contra o Sistema Fiems (SESI-SENAI- e IEL, sem a garantia de um outro para Seguindo a vontade dos 
IEL). O juiz do TST baseou-se no artigo substituí-lo. Esse foi um dos principais trabalhadores, o Sindicato tentou de 
114, inciso 2º da Constituição Federal – que fatores que motivaram o ajuizamento do todas as formas dar prosseguimento 
discorre sobre a necessidade do comum DISSÍDIO COLETIVO. ao DISSÍDIO. O advogado Celso 
acordo (entre o sindicato e o empregador) Só após a primeira sentença Pereira da Silva representou o 
para o ajuizamento do dissídio coletivo – e favorável aos trabalhadores - do Tribunal Sindicato  em Brasília, no julgamen-
decidiu não dar prosseguimento ao proces- Regional do Trabalho da 24 º Região - o to do TST, tentou um diálogo com o 
so. No entanto, ainda existe a possibilidade Sistema Fiems (SESI-SENAI-IEL) magistrado. Mas, baseando-se no 
do Sindicato recorrer da sentença no apresentou uma proposta de plano de artigo 114, no que diz respeito ao 
Superior Tribunal Federal (STF). saúde. Mas, o plano apresentado não é comum acordo, o juiz não aceitou o 

 Em setembro de 2008, quando a equivalente ao antigo. Diante desse DISSÍDIO COLETIVO. 
diretoria Novos Rumos foi eleita, encontrou impasse, o SENALBA convocou uma Diante desta situação o 
uma situação complicada tanto para o assembléia geral e esclareceu a situação à SENALBA aguarda a decisão oficial 
sindicato, que encontrava-se “sucateado”, categoria, explicou sobre o DISSÍDIO do acórdão do TST. O Sindicato 
como para os trabalhadores - já que a data (evidenciando as dificuldades do ganho avaliará a possibilidade de recurso 
base estava perdida e as negociações de causa, apesar da vitória no TRT), e ao STF, sem prejuízo de um diálogo 
coletivas estavam paradas. Foi necessário também, apresentou a proposta de com a patronal visando solucionar 
mudar este cenário. O primeiro passo foi a acordo coletivo elaborado pela patronal, esta questão.

Esclarecimentos sobre o Dissídio Coletivo (SESI-SENAI-IEL)

A presidenta Maria Joana 

Pereira participou do "Seminário e 

Lançamento de Socialização e 

Divulgação do Anuário do 

Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda para Agentes 

Públicos e Privados", que 

aconteceu nos dias 22 e 23 de 

setembro, na capital.

O evento promovido pela 

Superintendência Regional do objetivo de difundir os dados 

Trabalho do Mato Grosso do Sul e relativos às ações do Sistema 

o Departamento Intersindical de Público de Emprego, Trabalho e 

Estatística e Estudos Socio- Renda, e ainda, promover e 

econômicos (Dieese), teve o facilitar o uso dessas informações. 

Superintendente Regional do Trabalho, Emprego e Renda, Marlene Alves Nogueira,
entrega o certificado do evento  à presidenta do Sindicato, Maria Joana.

Senalba participa do lançamento do anuário de emprego 


