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m 2010 as estraté- SECRASO, sindicato patronal. com aumento real. A participação 

gias para a elabora- No dia 10 de maio os dos trabalhadores, durante assem-Eção da minuta de Sindicatos fecharam a Convenção bléia, foi importante para revelar a 

reivindicações para a Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011, força do nosso Sindicato. Desde que 

Coletiva do Trabalho 2010/2011 com reajuste salarial foi de 7% com a assumimos ressaltamos à categoria a 

começaram cedo. Ainda em março, o data base para 1º de maio. De acordo importância da união para o alcance 

SENALBA convocou uma assem- com a presidenta do SENALBA, dos nossos anseios”, destaca a 

bléia que reuniu mais de cento e Maria Joana Barreto Pereira o presidenta.

cinquenta trabalhadores na sede aumento foi superior à inflação do O piso salarial foi reajustado 

administrativa. Discutiram sobre as período, que em maio registrava  o para R$ 573,52 (quinhentos e setenta 

principais necessidades e aprovaram percentual de 5, 49%. “Fomos e três reais e cinqüenta e dois centa-

a minuta. A partir daí, iniciaram-se as atuantes e cumprimos o nosso vos). Acesse a convenção na íntegra 

reuniões de negociações com o objetivo de conquistar um reajuste no site do Sindicato. 

SENALBA garante conquistas aos trabalhadores 
na Convenção Coletiva do Trabalho 2010/2011

Aconteceu: Diretores participam de eventos

Além da dedicação à Convenção Coletiva e 

aos Acordos Coletivos, a diretoria do SENALBA 

valoriza a aprendizagem permanente, já que é funda-

mental para uma boa atuação no Sindicato. Por isso, 

nos meses de maio e junho participaram de eventos e 

cursos em Campo Grande. Confira nas imagens ao 

lado. Fotos:  1 e 2 - III Seminário “As transformações do Mundo do 

Trabalho”; 3 - Curso sobre Acidente de Trabalho, promovido 

pela  Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização das 

condições de trabalho  no Estado de MS; e 4 - Inauguração da 

Funsat  Itinerante.
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Maria Joana Barreto Pereira
Presidenta

Palavra da Presidenta

Em busca de
novas vitórias

A diretoria Novos 
Rumos uniu forças com os 
trabalhadores e através de 
muito empenho defendeu 

os interesses da categoria nas negociações da 
Convenção Coletiva do Trabalho 2010/2011 e dos 
Acordos Coletivos de Trabalho 2010/2011. Valeu a 
pena nosso esforço. Foram muitas as conquistas. 
Esta edição é especialmente dedicada à divulgação 
dessas vitórias. Agradecemos a participação dos 
trabalhadores e lembramos que a união é funda-
mental para atingirmos nossos anseios.

Ainda para este ano, está previsto o início 
das obras para a construção da nova sede adminis-
trativa do SENALBA/MS, aprovada pelos dirigen-
tes sindicais.  Será um grande marco para a catego-
ria que contará com comodidade e sofisticação, 
aliados a um atendimento eficaz e responsável. 
Acompanhe as informações pelo nosso site: 
www.senalbams.com.br

 Acordo Coletivo de Trabalho do SESI-

SENAI-IEL 2010/2011 já foi fechado. Na Otarde do dia 10 de junho, a presidenta do 

SENALBA Maria Joana Barreto Pereira, o presidente do Sistema 

Fiems Sergio Marcolino Longen e o diretor do SENAI Jaime 

Elias Verruck  assinaram o Acordo, na Casa das Indústrias.  Após 

intensas negociações, o SENALBA garantiu conquistas inéditas 

que  benef i c i am os  t r aba lhadores  da  ca teg or i a .

O reajuste salarial será de 6,5% com data base em 1º de 

maio. Entre as propostas aprovadas pelos trabalhadores em 

assembleia, no dia 7 de junho, destacam-se as que geram novos 

b en e f í c i o s  co mo :                     

- Auxílio Dependente Especial: os empregados que 

tenham filhos deficientes físicos e/ou mentais receberão um 

auxílio no valor de R$250,00, por dependente especial.

- Seguro de Vida: Todos os trabalhadores abrangidos 

pelo Acordo Coletivo passam a ter seguro de vida, antes concedi-

do apenas em viagem.                    

- Ausências Legais: Em caso de casamento, o emprega-

do poderá se ausentar por quatro dias úteis, antes o prazo era 

estendido a dias consecutivos.             

- Auxílio Morte/ Funeral: O valor do auxílio recebeu um 

reajuste de 44%, passando de R$ 1.040,00 para R$1.500,00 em 

caso de falecimento dos pais, esposa ou filhos de empregados das 

entidades patronais, pagos ao sucessor legal.              

Para a presidenta o resultado das negociações demons-

tra a seriedade com que os diretores administram o Sindicato. “O 

empenho da diretoria e dos advogados durante as negociações 

comprova que o SENALBA/MS cumpre o objetivo de propor-

cionar melhorias para o trabalhador. “Fizemos tudo o que estava 

ao nosso alcance para incluir as propostas reivindicadas pelos 

empregados do SESI-SENAI-IEL. Conseguimos assegurar 

importantes benefícios e não desistiremos de buscar aqueles que 

ainda estão em aberto. Convidamos o trabalhador a associar-se 

ao Sindicato para fortalecer cada vez mais a categoria”, enfatiza 

Maria Joana.                        
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 aos empregados do SESI-SENAI-IEL

SENALBA assegura novos benefícios

Foto: Assembleia na sede do Sindicato.

Confirmada a construção da nova sede 

A construção da atividades do Sindicato e 
nova sede administrativa, que aos fechamentos dos 
está prevista para o segundo Acordos e Convenção 
semestre de 2010 foi uma das Coletiva de Trabalho. Além 
principais pautas durante a disso, a presidenta Maria 
reunião dos diretores do Joana Pereira apresentou a 
S E N A L B A / M S ,  q u e  prestação de contas 2009.
aconteceu no dia 29 de maio, Nesta reunião
na sede do Sindicato.  De 
acordo com os presentes, 
provavelmente o novo 
prédio será construído no 
mesmo terreno da atual sede.      

O u t r o s  t e m a s ,  
foram direcionados às 

“
avaliaramos os resultados 
do trabalho do Sindicato e, 
felizmente, é notável o 
crescimento e desenvolvi-
mento das ações sindicais 
do SENALBA”, ressalta 
Maria Joana. 
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SENALBA  garante melhorias aos trabalhadores
 no Acordo Coletivo  2010/2011 da OMEP-SELETA

uitas foram as Convenção Coletiva, hoje, graças ao nossos cuidados nas Ceinf´s e 

conquistas para empenho do SENALBA, já existe o podemos ser consideradas 'a segunda Mos trabalhadores Acordo Coletivo de Trabalho mãe delas', por isso essa vitória foi 

da OMEP e SELETA no Acordo específico da categoria. “As negocia- justa”, conclui Elenir. Já a presidenta, 

Coletivo de Trabalho 2010/2011.  A ções diretas, proporcionam mais Maria Joana, reforça que o Sindicato 

começar pelo reajuste salarial de 7%, diálogos e consequentemente mais está se empenhando para conseguir 

com data base em 1º de maio e o chances de benefícios trabalhistas”, novas melhorias aos ocupantes da 

aumento no piso das recreadoras e afirma a presidenta Maria Joana demais funções. 

atendentes de berçário que passou de Barreto.  O Acordo Coletivo de 

$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis) A  v i c e - p r e s i d e n t a  d o  Trabalho 2010/2011 foi firmado 

para R$ 720,00 (setecentos e vinte). Sindicato, Elenir de Azevedo, que é entre os Sindicatos no dia 10 de maio. 

Outro benefício para o recreadora, diz que o piso das aten- Com data base em 1º de maio. Veja o 

trabalhador da OMEP e SELETA foi dentes de berçário estava estagnado há documento na íntegra no site do 

a oportunidade do SENALBA anos. “A conquista do reajuste foi Sindicato.

negociar diretamente com as institui- muito comemorada. Nos dedicamos 

ções. Antes, estavam inseridas na inteiramente às crianças que estão sob 

assinou o acordo, que prevê reajuste 
salarial de 7% aos trabalhadores, com 
data base em 1º de maio.     

Neste ano o Sindicato garantiu 
novas conquistas em benefício dos 
empregados do SESC-SENAC, entre 
elas pode-se destacar:          

Dispensa de ponto no intervalo 
intrajornada - desde que constem nas 
folhas ou cartões de ponto, fica 
dispensado as marcações nas saídas e 

entradas para o intervalo intrajornada.O SENALBA-MS e a Federação 
Substituição – O servidor que substituir do Comércio (Fecomércio) firmaram o 
outro que detenha retribuição de função, Acordo Coletivo do Trabalho 2010/2011 
por período igual ou superior a 10 (dez) da categoria SESC-SENAC, no dia 18 de 
dias, receberá a mesma retribuição devida maio. A presidenta Maria Joana  Pereira, a 
ao substituído.             vice-presidenta Elenir Azevedo e a 

secretária Neuza Recaldes representaram Abono à falta de colaboradores para 
o SENALBA na reunião com o consultor acompanhamento de filhos menores: 
sindical, Dr. Fernando Camilo, na sede da em casos de consultas médicas e interna-
Federação. Na ocasião, a presidenta ções com limite de 12 (doze) dias por ano.

.
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SESC-SENAC: Salário teve aumento de  7% PISOS SALARIAIS

Instituto Mirim

ASSEFAZ

WWF

 – 
reajuste 6%, com piso 
salarial de R$ 520,00

 –  reajuste 
5,5%, com piso salarial 
de R$ 600,00

  - reajuste de 4,5%, 
com piso salarial de R$ 
892,40

Confira os reajustes e pisos 
salariais previstos nos 
demais Acordos coletivos 
de Trabalho 2010/2011

Foto: Presidenta assina o Acordo do SESC-SENAC.

Fotos:  Da esquerda para a direita: - Assinatura do acordo de 
reajuste no piso das funções de: atendentes e recreadoras.- Mesa de 
negociação do Acordo Coletivo do Trabalho 2010/2011.
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Faça parte de um sindicato comprometido com
 os trabalhadores. A união traz conquistas!

Junte-se a nós e conheça as vantagens de 
ser um Sindicalizado:

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Assessoria Jurídica: Plantões de advogados  às quintas-feiras, pela manhã, na 
sede do Sindicato;

Convênio com a Pax Renascer: Médico e odontológico;

Convênio com o SESI: Médico e odontológico, exames laboratoriais e clube de 
lazer;

Convênio com psicóloga;

Auxílio Funeral: Pax Renascer;

Espaço para festas na sede do Sindicato, 50% de desconto na locação;

Cartão de crédito Corporativo BraslCard;

A partir de julho, sorteio de 3 cestas básicas todos os meses.

Fale conosco:

(67) 3384-7856

(67) 3383-7381

Rua: Pimenta Bueno, 313

Bairro: Amambaí

Campo Grande-MS

Site: senalbams.com.br

senalbams@senalbams.com.br

    CartãoBrasil Card
ATENÇÃO USUÁRIOS DO 
CARTÃO:

- Ao entrar em licença médica, licença 
maternidade ou em férias,  favor 
dirigir-se ao Sindicato para efetuar o 
pagamento das parcelas das compras  
realizadas através do Cartão. A partir 
de junho, aquele que não comparecer 
ao SENALBA, atrasando o pagamen-
to no período em que estiver de licença 
ou férias, será suspenso por 60 
(sessenta) dias.

A suspensão acontecerá logo 
após o pagamento de todas as parcelas. 

Em maio, a presidenta Maria 

Joana Pereira e a diretora Macarena Barros 

estiveram com o diretor da Escola Ada 

Teixeira, Valson Campos dos Anjos. A 

Escola campo-grandese garantiu o 1º 

lugar no Prêmio Nacional de Referência 

em Gestão Escolar, em 2009, através do 

projeto Pai Participante, Aluno Brilhante.

O diretor conseguiu diminuir a 

violência e aumentou a participação da indisciplinados, como por exemplo lavar 
família na vida escolar das crianças e os banheiros, lavar  louças e cuidar do 
jovens. Resguardada pela 7ª Promotoria da jardim. Os pais concordam com a medida 
Infância e Juventude de MS, a escola e inclusive assinam um termo de autoriza-
passou aplicar penalidades aos alunos ção. Hoje, a escola é exemplo no país.

Escola da capital  é referência Nacional


