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èQuem estiver sem saldo bancário para quitar 
o débito do  cartão BrasilCard deve procurar o 
sindicato até três dias úteis,  após o 
vencimento, para pagar a dívida. não ocorrendo 
o pagamento durante este prazo, o cartão será 
suspenso por 60 (sessenta) dias. 

è A partir de janeiro de 2010, os novos associados só poderão 
solicitar o cartão BrasilCard após 60 (sessenta) dias de filiação.

èSESI-SENAI:A partir de março, o cartão Brasilcard será bloqueado 
todo o último dia do mês. sendo desbloqueado no dia 06 (seis)  do 
mês seguinte.  

èPara esclarecer dúvidas, ligue para o Sindicato (falar com Paula).

Notas: CartãoBrasil Card
Polícia Militar: 190
Bombeiros: 193
Pronto Socorro: 3322-4286

Sites: Vagas para Emprego
www.raempresarial.com.br
www.funtrab.gov.br

VENHA PARA O 
SENALBA/MS!

3384-7856

WWW.SENALBAMS.COM.BR

o mês de fevereiro, o SENALBA recebeu 
denúncias dos trabalhadores da OMEP, Ninformando que a instituição deixou de pagar 

um dia de trabalho aos funcionários que estavam de férias. 
Imediatamente, o Sindicato entrou em contato com a 

OMEP buscando solucionar esta questão. Em resposta ao 
SENALBA, a OMEP reconheceu o erro e justificou que os 
cálculos foram realizados conforme ajuste do sistema de folha de 
pagamento. 

Após a manifestação do Sindicato, a OMEP pagou a 
diferença (dia não pago) na folha de pagamento de fevereiro. 

Após manifestação do SENALBA 
OMEP ressarciu os trabalhadores

Março é considerado o mês da 
Mulher. Eu, como mulher, 
mãe, trabalhadora e represen-
tante do SENALBA, não 
poderia deixar de celebrar esta 

data tão especial que traz na sua história muita determinação e 
luta feminina pela igualdade social. Há um século, o mundo 
celebra o Dia Internacional da Mulher, no dia 08 de março. 
Uma data marcada por comemorações pelas conquistas, mas 
principalmente pela reflexão e união em prol do fim da 
discriminação que, infelizmente, ainda persiste em vários 
setores do trabalho e do cotidiano. Nós, do SENALBA/ 
parabenizamos todas as mulheres que com fibra, determina-
ção, esforço e muita coragem ajudam a mudar a história em 
busca da valorização feminina.                  

Por falar em determinação e coragem, lembramos a todos os 
trabalhadores que a partir de maio iniciam-se as assembléias 
para o início das negociações para a Convenção Coletiva. A 
participação de todos é muito importante para que Sindicato 
identifique as principais reivindicações dos trabalhadores.  
Através da união alcançaremos os nossos objetivos, por isso, 
fazemos o convite: Participe!                   

Acompanhem as datas das assembleias pelo site do 
Sindicato: www.senalbams.com.br               

Informamos que no mês de janeiro a vice-presidenta 
Elenir Azevedo esteve de férias. E, o 1º secretário, Roberto 
Fedrizzi encontra-se de licença pelo período de 90 (noventa) 
dias, por motivo de saúde.               

.

.

 . 

.

Maria Joana Barreto Pereira
Presidenta

Palavra da Presidenta

Março: Mês 
da Mulher

Telefones úteis:

As Assembleias para a Convenção 
Coletiva começam em maio

A partir de maio, iniciaremos as assembleias para definir as 
prioridades a serem reivindicadas no processo da negociação da 

Convenção Coletiva do Trabalho 2010/2011. Fique atento às 
datas que serão divulgadas em jornal de grande circulação e no 

site do SENALBA. Sua participação é fundamental!

O que é uma Convenção Coletiva do Trabalho?
É um instrumento normativo pactuado entre o sindicato representante dos 
empregadores  e o sindicato representante dos empregados . A Convenção cria lei 
entre as partes, que devem ser  respeitadas durante sua vigência.
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SENALBA  garante reajuste salarial para 
as recreadoras e atendentes de berçários

O SENALBA os sintomas de depressão,  estresse e desânimo, porém deixam 
firmou convênio com a de se tratar pela dificuldade financeira, já que tinham que pagar 
psicóloga Liléia Souza 50 ou 60 reais por sessão ”, explica a presidenta.
Leite. A parceria foi  Liléia garante que o acompanhamento psicológico 
formalizada no final do traz resultados positivos.  “Conseguimos resgatar a subjetivi-
a n o  p a s s a d o ,  O  dade do trabalhador que está diante de tantas pressões. 
Sindicato garantiu um Durante as sessões ele tem o seu espaço, um momento voltado 
desconto de 60% aos para reflexão sobre a sua vida e seus sentimentos,  adquirindo 
seus  f i l i ados,  que  melhor  qualidade de vida com a identificação dos confrontos.  
podem marcar a sessão A saúde, o bem estar físico, social e emocional do trabalhador 
por apenas R$ 25,00. merecem um cuidado especial”, analisa a psicóloga. 

A presidenta, Maria Joana Barreto, diz que este é um O consultório  está localizado na R: Eduardo Santos 
passo relevante do SENALBA.  “Muitos filiados apresentam Pereira, 295, 1º andar, sl. 2, centro. Tel: 9224-0276/ 9263-1182. 

Sindicato firma convênio com psicóloga

s  r e c r e a d o r a s  e  SELETA e do SECRASO foram Sindicato. “ Há anos, estas trabalhado-
a t e n d e n t e s  d e  convocados e participaram da mesa. O ras solicitam o aumento dos seus Aberçários das Ceinf's, advogado do SENALBA ressaltou que salários e desde assumimos o Sindicato 

CRAS e creches estão comemorando. a categoria cobrava a execução do que nós nos preocupamos em realizar esta 
No dia 11 de março o SENALBA foi acordado na Convenção. reivindicação”, explica.
garantiu um aumento de cerca de 25% A Omep e Seleta, por sua vez, A presidenta da OMEP, Maria 
no salário destas trabalhadoras. O valor apresentaram a proposta de reajuste Aparecida Salmaze disse que a mesa-
passará de R$ 560,00 para R$ 720,00. A salarial apenas para as recreadoras e redonda foi proveitosa. “Chegamos a 
conquista foi assegurada no dia 11 de atendentes de berçário, no valor de um acordo que representa um avanço 
março, durante uma mesa-redonda na R$720,00. Os representantes do para as recreadoras e atendentes. Esse 
Superintendência Regional do Trabalho SENALBA analisaram a proposta e reajuste é também um incentivo para 
e Emprego. argumentaram que o Plano deveria que as profissionais invistam em cursos 

A mesa-redonda foi solicitada contemplar com tabelas salariais de graduação e capacitação”, enfatizou.
pelo Sindicato para cobrar a cumpri- distintas todos os funcionários. Mas Elenir Azevedo tem a profis-
mento da Clausula 10ª da Convenção após discussões, o Sindicato aprovou a são de recreadora. Ela enfatiza que esta 
Coletiva 2009/2010, que diz respeito a proposta, afinal esta é uma reivindica- função  exige muita responsabilidade e 
criação do Plano de Cargos e Salários ção antiga destas trabalhadoras. No dedicação. “Nós lidamos com crianças, 
aos trabalhadores das Ceinf's, CRAS e entanto, deixou claro que não abre mão que são pessoinhas muito especiais. 
creches. de continuar as discussões em relação às Esse reajuste é merecido porque as 

demais funções.A presidenta, Maria Joana recreadoras e atendentes se dedicam 
Barreto, a vice-presidenta, Elenir                  Pontos de Vista por completo, são educadoras, psicólo-
Azevedo e os advogados Drº Alexandre gas e “mães” das crianças que estão sob Para a presidenta do SENALBA o 
Cantero e Drª Domitila Vasques sua responsabilidade”, compara.reajuste é uma vitória das trabalhadoras 
representaram o SENALBA. A OMEP, adquirida através do esforço do 
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«A felicidade não está no fim da 
jornada, e sim em cada curva do 

caminho que percorremos
para encontrá-la».


