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Nesta Edição você  conhecerá as principais 
ações do SENALBA/MS no ano de 2009
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Card para beneficiar cada vez mais os nossos associados. SENALBA/MS 
No aspecto da política sindical, promovemos as finaliza o  ano de 

discussões e análises entre os trabalhadores nas negociações 2009 de cara nova. O
salariais durante as assembléias que aconteceram na capital e Não só na estrutura física como no 
no interior defendendo o interesse da categoria. aspecto organizacional e financeiro. 

Agradecemos a todos que acreditam no compro-Como acordado em Assembléia – 
misso da diretoria Novos Rumos. Lembramos que o número realizada no início do ano – a sede 
de associados só vem aumentando, revelando que os recebeu nova pintura, em novembro, 
trabalhadores já identificam as transformações ocorridas no renovando o ambiente. Mas, o que realmente nos dá alegria é 
Sindicato.anunciar que a credibilidade do SENALBA/MS também 

Para finalizar o ano comemorando tantas conquis-mudou, para melhor. Quando assumimos o Sindicato 
tas, vamos oferecer uma festa de confraternização aos nossos sabíamos que tínhamos muito o que fazer para colocar tudo 
associados e seus dependentes legais. Será no dia 12 de em ordem. Para você ter uma idéia, o nome do Sindicato 
dezembro, com buffet completo, bebidas,  música ao vivo, constava no SPC e Serasa. Em 2009 trabalhamos com todo o 
recreação infantil e sorteio de brindes. Contamos com a sua nosso empenho, seriedade e compromisso. Hoje, o nosso 
presença!Sindicato é outro. Identificamos e pagamos as contas 

                   Saudações Natalinas,pendentes, o nome do SENALBA/MS encontra-se adim-

plente. Vendemos a chácara que só nos dava prejuízo. 
Maria Joana Barreto PereiraCompramos um veículo novo para agilizar o trabalho da 

Presidentadiretoria junto à categoria. Adquirimos equipamentos novos, 

como computadores, impressoras, bebedouro e alguns 

móveis. Fechamos convênio com o Sesi e o cartão Brasil 

Por manter uma administra- como computadores, impressoras, 
ção democrática e transparente, a máquina de Xerox, bebedouro, 
Diretoria Novos Rumos informa aos modernização do sistema de informá-
seus filiados que em 2009  teve como tica, móveis, pintura da sede, compra 
preocupação regularizar a situação de veículo, sistema de telefonia fixa e 
econômica do sindicato. Por isso, uma celular.
das primeiras ações foi a identificação 
das contas pendentes, deixadas pelos * Dívida com o pessoal – 
presidentes anteriores. Depois disso, Pagamento do contrato do antigo 
foram efetuados os pagamentos de contador do SENALBA/MS.  
várias pendências, como por exem-
plo:

     * Chácara(para efetuar a venda 
foi preciso pagar os débitos - 
Regularização dos documentos da 
chácara, providenciando o registro da 
Escritura, a Certidão de Cadastro de     * Empréstimo - No mês de 
Imóvel emitido pelo INCRA e o setembro de 2008, a presidente Maria 
pagamento do ITR (Imposto Joana efetuou empréstimo financeiro 
Territorial Rural) que, inclusive, nunca com quatro Senalbas de outros 
havia sido pago.  E a quitação de Estados e duas Federações, assim 
dívidas da Previdência. pode regularizar várias dívidas (já 
    * Sindicato/Sede - Regularização citadas acima). Felizmente, o emprés-
do Alvará de Licença, que estava timo já está quitado.
inadimplente desde 94.  “Quando se tem vontade 
- Melhorias na estrutura física da sede, de trabalhar de forma honesta e 
como por exemplo, a aquisição da principalmente comprometimen-
caixa de distribuição de rede elétrica, to com os trabalhadores, a vitória 
forro em PVC da área de entrada, torna-se uma certeza”, ressalta a 
aquisição de equipamentos novos presidenta.

 * Dívida de convênios e outros: 
Cartão de corporativo MSCard, 
farmácia São Bento, parcelas do carro 
Siena, contas de energia elétrica e 
outros. 

Um Feliz Natal e próspero

 Ano Novo!

Sindicato de cara nova

Diretoria dá Novos Rumos   ao Sindicato“ ”

"O Ano Novo ainda 
não tem pecado:
É tão criança...

Vamos embalá-lo...
Vamos todos cantar 
juntos em seu berço 

de mãos dadas,
A canção da eterna 

esperança."

 Palavra da Presidenta

Crédito pintura:  Pintores com a Boca e os Pés.
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Sindicato busca benefícios para os filiados

Por entender ser necessária manhã, das 9 hs às 12 hs. Ou ainda, 

melhorias não só na estrutura física podem procurar diretamente pela 

do sindicato, mas principalmente nos empresa Pereira e  Cantero Advogados 

benefícios oferecidos aos filiados,  a Associados  que está localizada na rua 

nova diretoria do Senalba – MS 15 de Novembro, 2585, CEP: 79020-

firmou acordo, no mês de janeiro, 300 (Esquina com a rua Travessa Dona 

com a  empresa de advocacia Pereira Sabina). Horário de atendimento: das 

e  Cantero Advogados Associados. 08:00 h às 12:00 h e das 13:30 às 18:00 h.

O filiado que necessitar de 

atendimento jurídico pode buscar Agendamento

orientação no próprio sindicato. Quem preferir pode agendar um horário 

Duas vezes por semana, terça e ligando para o Senalba-MS: 3384-7856/ 

quinta-feira, os advogados fazem 3383-7381 .

plantão na sede, no período da 

No dia 19 de janeiro, a justiça deu 

causa ganha à ação judicial movida pelo 

SENALBA/MS contra o Sindicato dos 

Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Ensino de MS ( SINTRAE/MS). O Objetivo 

da ação foi definir em qual sindicato os 

professores do SESI deveriam se filiar, já que o 

SINTRAE afirmava ser a credora das 

contribuições sindicais, tendo em vista que 

atende à classe dos professores.

O juiz da 5º vara cível do Tribunal de 

Justiça decidiu a favor do SENALBA/MS. 

Considerando, por unanimidade que “o SESI 

exerce a função eminentemente assistencial, 

sendo que a função educacional está conexa à 

atividade”.

SENALBA vence ação 
judicial  contra a SINTRAE

1º Semestre de 2009 

A presidenta do SENALBA/MS, 

Maria Joana Barreto Pereira e a 2º secretária  

do Sindicato, Neuza Recaldes dos Santos, 

fo ram nomeadas  r e spec t ivamen te :  

Conselheira e suplente do Conselho 

Municipal do Emprego e Renda de Campo 

Grande (CMER). Em fevereiro de 2009, 

tomaram posse do cargo. É a segunda vez que 

Maria Joana assume uma função no Conselho, 

desta vez como presidenta. Os Conselheiros 

possuem mandato de três anos, sendo permiti-

da a recondução.

SENALBA inaugurou novo site em março

para facilitar o seu acesso às 
in for mações.  A lém de  
conferir as notícias de 
interesse da sua categroia, nele 
você obtém mais informações 
sobre o Sindicato, como por 
exmplo, conhecer os diretores 
sindicais, saber os horários de 
atendimento na sede, ter 
informações sobre assessoria 
jurídica, ter acesso às cláusulas 
das convenções coletivas, e 
ainda, ler todas as edições do 
Jornal do Senalba/MS Visite o 
site: 

esde o mês de março, o 
      site do Sindicato está 

mais versátil e prático D

Presidenta e 2º Secretária
são do Conselho Municipal

de Emprego e Renda

www.senalbams.com.br

Fotos: Ações  de 2009

Mesa redonda na Superintendência Regional do Trabalho. Assembleia na Comissão de Emprego e Renda. Reunião com os trabalhadores da Seleta.
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A presidenta Maria Joana Pereira, a vice 

Elenir Azevedo e a 2ª secretária, Neuza 

Recalde , divulgaram,  no primeiro semestre,  

o cartão corporativo conveniado ao 

Sindicato: Brasil Card. No mês de abril elas 

realizaram várias visitas às Ceinf´s da capital 

para entregar o novo cartão aos filiados. O 

Brasil Card possibilita a compra em centenas 

de estabelecimentos comerciais do Estado. 

omentos de interação dia 25 de março, Três Lagoas, no dia 27 de 

em busca de um mesmo março, em Dourados, no dia 03/04 e em Mideal: Melhorias para o Campo Grande, nos dias 25/03, 02 e 08/04.

trabalhador. Assim podem ser descritas as A presidenta do SENALBA/MS, 

assembléias organizadas pelo SENALBA- Maria Joana B. Pereira, explica que a 

MS, nos meses de março e abril, para definir participação dos trabalhadores é importante 

as cláusulas que fizeram parte da proposta para a criação de propostas que beneficiam a 

de Convenção Coletiva de Trabalho classe. “O sindicato vai em busca dos 

2009/20010. direitos dos filiados mas, antes tem que 

Já nas negociações sobre o Acordo saber quais são os principais problemas da 

Coletivo (SESI - SENAI - IEL), o Sindicato categoria. Por isso,  é fundamental a 

mobilizou os trabalhadores, filiados e não- participação dos trabalhadores”, explica. De 

filiados, que com entusiasmo participaram acordo com a presidenta este ano a 

das assembléias nas cidades de Corumbá, no participação dos filiados foi expressiva. 

Sindicato reúne trabalhadores em prol da categoria

Os presidentes da FITEDCA GO-MT-MS e do 
SENALBA/GO visitam o  SENALBA/MS

o dia 21 de maio, o 
presidente da FITEDCA N(Federação Interestadual 

dos Trabalhadores em Empresas de 
Difusão Cultural e Artística dos 
Estados de GO, MT e M S), Norton 
Ribeiro Hummel e o presidente do 
SENALBA/GO, José de Oliveira, 
estiveram em Campo Grande 
prestando apoio à Diretoria Novos 
Rumos que vem administrando o 
SENALBA/MS de  mane i ra  
democrática e transparente.

Foto: Presidentes do FITEDECA e do SENALBA/GO junto à Maria Joana e 
Elenir,  do SENALBA/MS.

Cartão Brasil Card

odo o trabalhador que desenvolve atividades Alexandre Cantero e Domitila Vasco, se reuniram com o 

que pode, de alguma forma, comprometer a sua presidente do asilo, Dom Vitório Pavanello. N ocasião, Maria Tsaúde tem o direito de receber no salário o Joana explicou que em 2007 os funcionários que atuam nas 

adicional de insalubridade, isto está especificado na Lei nº funções de: cuidador de idoso, lavanderia, limpeza e motorista de 

6.514/77. Mas a atual diretoria que administra o asilo São João ambulância ganharam na justiça o direito de receber o adicional 

Bosco, m Campo Grande, descumpriu a lei e cortou o benefício de insalubridade. Mas, no mês de fevereiro de 2009 a diretoria 

dos seus funcionários. cortou o adicional. Dom Vitório explicou que desconhecia esses 

No dia 24 de março a presidente do Senalba/MS Maria fatos. Após esta reunião os trabalhadores voltaram a receber o 

Joana Barreto Pereira, junto aos advogados do sindicato adicional de insalubridade.

SENALBA garante adicional de insalubridade a trabalhadores do asilo

FOTOS: SENALBA em reunião com trabalhadores do Asilo São João Bosco

Bloqueio do Cartão

Em virtude das férias coletivas dos associa-
dos da Seleta, Omep, SESI e SENAI, os car-
tões serão bloqueados no dia 15/12/09, re-
tornando no dia 20/01/10.
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s negociações acerca da Convenção empecilho para construir uma proposta aceitável, 
Coletiva de Trabalho (CCT) 2009/2010 conseguimos manter cláusulas sociais importantes que já Apara a categoria foi fechado no dia 18 de existiam em acordos anteriores e ainda incorporar novas 

junho entre a direção do sindicato  SENALBA/MS e os reivindicações na Convenção 2009/2010.
representantes do sindicato patronal, Secraso. O reajuste salarial, com data base em 1º de maio, 

Apesar das dificuldades nas negociações, em que será de 6, 14%. O piso salarial da categoria não poderá ser 
os patrões insistiam em colocar a crise econômica como inferior a R$ 536,00 (Quinhentos e trinta e seis reais).

Confira os reajustes salariais dos Acordos Coletivos 2009

   Sesc-Senac - 8% de reajuste 

Sest-Senat - 7% de reajuste

No meses de maio e junho o SENALBA fechou os acordos coletivos das 
categorias: Sesc-Senac, Sest-Senat e Instituto Mirim.

Instituto Mirim: Aumento do 
Piso Salarial para R$ 475,00

Foto: Negociação com Sest-Senat.

Confira todos os acordos na íntegra no nosso site

Foto: Negociação com Sesc-Senac.

2° Semestre de 2009
União dos trabalhadores resultou em melhorias nas negociações  

Veja, abaixo, algumas fotos do período de negociação:
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Em busca do principais temas  foi Pereira, explica que o 

fortalecimento cerca de a  P r o p o s t a  d e  evento promoveu um 

150 dirigentes sindicais, E m e n d a  à  momento ímpar e 

de várias regiões do país, Constituição (PEC p r o p o r c i o n o u  a  

estiveram presentes no 231/95), já aprova- interação dos sindica-

Encontro Nacional dos do pela Comissão tos. “Esta troca de 

S E N A L B A ' S ,  q u e  Especial da Câmara informação é impor-

aconteceu no mês de Federal, que prevê a tante pois conhecemos 

agosto, em Palmas (TO). redução da jornada as experiências dos 

A presidenta de trabalho de 44 outros SENALBA´S,  

Maria Joana B. Pereira e a p a r a  4 0  h o r a s  i d e n t i f i c a n d o  a s  

Vice Elenir Azevedo s e m a n a i s .    di fic ul da de s  e  to m an -  

Leite  representaram o A presiden- do como exemplo as 

Sindicato do Estado MS.       t a   d  o   S  E  N   A  L  B  A    d  o        c o  n  q u  i s t a  s ”   r e  s s alta .

U m  d o s  M S,  M ari a J oan a    

.  

Interação entre os SENALBA'S 

 SENALBA/MS é a favor 

redução da jornada de Otrabalho 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 combinado 

nos eventos e defende a aprovação da PEC. No 

dia 3 de setembro, o 1º secretário Roberto 

Senatori Fedrizzi, participou de uma reunião, em 

Campo Grande, que discutiu como acontecerá a 

mobilização na capital a favor da PEC.                                                                                                       

A reunião contou com a participação de 

cerca de 50 representantes da CUT (Central 

Única dos Trabalhadores), Força Sindical, Central 

Geral dos Trabalhadores do Brasil e dirigentes de 

19 sindicatos.  Os participantes definiram que 

farão mobilizações em conjunto para sensibilizar 

à população sobre a importância deste tema. No 

mês de novembro, aconteceu a 6ª Marcha para 

Brasília, que reuniu mais de 50 mil sindicalistas de 

todo o Brasil – uma caravana partiu de MS com 

mais de 200 sindicalistas em cinco ônibus.                                                                                                                               .

SENALBA/MS participou do  Congresso 
da Força Sindical 

Foto: Esquerda: Congresso. Direta: Dirigentes do SENALBA/MS.

 SENALBA/MS esteve presente no 6º Congresso Nacional da 
Força Sindical, que reuniu cerca de 4 mil delegados de 27 Oestados, entre os dias 29 e 31 de julho, na cidade de Praia 

Grande (SP).  O sindicato foi representado pelos dirigentes: Antônio Flávio da Silva - 
tesoureiro, Elenir Azevedo Leite - vice-presidenta, Macarena Garcia Barros e 
Marilene de S. Fernades - suplentes e Neuza Recalde dos Santos - 2ª secretária.      

Redução da jornada já!

Este é o novo carro do SENALBA, Uno Mille 2009. O auto-
móvel foi  adquirido no mês de setembro, com o objetivo de atender 
às necessidades do sindicato e dos seus filiados. 

SENALBA compra automóvel

Sindicalize-se. www.senalbams.com.br
3384-7856 - 3383-7381 
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Venha para o SENALBA/MS!



s trabalhadores do Unimed-Fácil, para os trabalhadores da no primeiro julgamento, no Tribunal 
SENAI, SESI e IEL capital e o Unimed Estadual para os Regional do Trabalho, mas o Tribunal Ot e r ã o  r e a j u s t e  trabalhadores do interior. De acordo Superior do Trabalho (TST) arquivou o 

salarial de 6%, com data base em 1° de com a presidenta, apesar de ainda não Dissídio. Após o último julgamento, os 
maio. É o que estabelece o Acordo ser o plano almejado pela categoria, por trabalhadores  decidiram iniciar um 
Coletivo da categoria, que foi assinado, não atender aos dependendentes, o novo acordo, desta vez 2009, ao invés 
no dia 13 de outubro, pela presidenta atual plano oferecido é considerado de recorrer da decisão judicial no 
do SENALBA/MS Maria Joana uma conquista da atual diretoria Novos Superior Tribunal Federal”, explica a 
Barreto Pereira, o presidente da Fiems Rumos. “Quando assumimos o presidenta.
e diretor do SESI e do IEL, Sérgio sindicato, os trabalhadores tinham 
Marcolino Longen e o diretor do perdido o antigo plano Sesi-Vida. E 
SENAI, Jaime Elias Verruck . não existia outro para substituí-lo. A Pontos de Vista: Sérgio Longen 

Além do reajuste salarial, Fiems (SENAI, SESI e IEL) só enfatizou que a presidência da Fiems 
outro benefício previsto no acordo diz apresentou a proposta da Unimed após têm a intenção de unir forças com o 
respeito ao auxílio funeral que passa a o SENALBA entrar na justiça para Sindicato. “Queremos continuar no 
atender todos os dependentes do reaver o SesiVida ou um plano diálogo, este é o melhor caminho para 
funcionário (pais, cônjuge e filhos). A equivalente. buscarmos entendimentos, resultando 
ent idade patronal  também se em melhorias para o trabalhador”, 
comprometeu a descontar dos seus Negociações 2009: Maria Joana relata disse.
empregados associados ao SENALBA, que as negociações deste ano foram A presidenta Maria Joana B. 
as despesas por eles efetuados com o precedidas  de  mui ta  lu ta  do Pereira, diz que houve avanços nas 
convênio BrasilCard e garante o SENALBA. “Primeiramente tentamos negociações e também concorda que o 
emprego, durante os 12 meses que recuperar as negociações de 2008, já diálogo promove conquistas. “Sei que 
antecedem a data em que o empregado que a antiga presidência do Sindicato os trabalhadores merecem mais, no 
adquire direito a aposentadoria havia perdido a data base. Realizamos e n t a n t o  p o s s o  a f i r m a r  q u e  
voluntária, desde que trabalhe na mesa redonda com a Fiems na conseguimos importantes avanços. 
empresa há pelo menos 5 anos. Sobre Superintendência Regional  do Afinal, os trabalhadores hoje possuem 
as férias coletivas, ficou estipulado será Trabalho e de todas as formas um plano de saúde, após a extinção do 
de 30 dias, a partir do dia 21 de tentamos negociar. Mas a Fiems (SESI- SesiVida não havia se quer previsão de 
dezembro de 2009, até 19 de janeiro de SENAI-IEL) se recusava a apresentar um novo plano.  Além disso,  
2010. um novo  plano de saúde, principal asseguramos a data base para 1° de 

reivindicação da caetgoria. Recorremos maio que o ex-presidente do 
Plano de saúde: O plano de saúde à justiça trabalhista através de uma SENALBA havia perdido. 
adotado pelo Sistema Fiems é o Ação de Dissídio Coletivo. Vencemos 

SENALBA/MS e Sistema Fiems fecham acordo coletivo 
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Durante este período, de dezembro de 2008 até agosto de 2009, A presidenta Maria Joana depositou 
com o consentimento dos trabalhadores em Assembléia Geral, na conta bancária do SENALBA/MS, no 
o SENALBA  pagou os salários  da presidenta.mês de outubro, o valor referente aos 

Em setembro deste ano, a justiça da trabalho reconhe-salários que recebeu enquanto aguardava 
ceu que a demissão era ilegal. Assim, Maria Joana foi recolocada a decisão judicial sobre o seu afastamento 
no quadro de empregados e o SESI  restituiu os salários não do quadro de trabalhadores do SESI.
pagos durante o tempo em que ela esteve com o seu contrato de Depois que assumiu a presidência 
trabalho suspenso. "Por uma questão de honestidade e caráter, colaborando para o fortalecimento do 
logo que recebi a restituição dos salários, depositei na conta do Sindicato, Maria Joana enfrentou uma 
SENALBA. Se estava recebendo os meus vencimentos através ação judicial para impedir que o Sistema 
do Sindicato,  logo o valor recebido é do SENALBA", afirma.Fiems a demitisse, com alegação de abandono de Emprego. 

Presidenta devolve salários ao cofre do SENALBA
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Isso só foi possível 
d e p o i s  d a  
regularização de todos 
os documentos, como 
por exemplo o registro 
d a  E s c r i t u r a  e  
pagamento de dívidas 
na Previdência Social. 

A  chácara  foi vendida, em setembro  

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

No  mês de junho, dirigentes do 
Conselho Fiscal do SENALBA estiveram no 
sindicato para assinar a Prestação de Contas 2008. 

Prestando Contas!

  Senalba
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SENALBA participa de solenidade de parceria entre 

Banco da gente e SENAC

Presidenta participa de audiência pública

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

O Senalba/MS participou da solenidade de assi-
natura  do termo de cooperação do governo 
(através do Banco da gente) e o SENAC/MS. 
O objetivo da parceria é oferecer o suporte de 
assessoria e crédito financeiro para os forman-
dos do SENAC que desejam montar uma mi-

croempresa. «Acredito que é uma boa iniciati-
va porque muitos formando tem um ótimo po-
tencial, mas não tem a oportunidade de conse-

guir emprego e muito menos de criar o seu próprio negócio», enfatiza a presiden-
ta Maria Joana B. Pereira.

Foto: Esquerda: Maria Joana - presidenta do SENALBA. 
Direita: Ketlen Duarte - Formanda do SENAC.

              No dia 10 de novembro, a convite do prefeito Nelson Trad Filho,  a pre-
sidenta Maria Joana representou o SENALBA na audiência pública sobre o Plano 
Local para as Zonas Especiais de Interesse Cultural do Centro – ZEICs Centro. A 
audiência aconteceu às 19:00 horas, na Câmara Municipal. 

Conheça o SENALBA/MS

De forma atuante  a 
diretoria Novos Rumos 
investiu em melhorias na 
sede  do SENALBA, em 
2009. Foram várias as 
transformações:  aquisição 
da caixa de distribuição de 
rede elétrica, forro em PVC 
da área de entrada, equipa-
mentos  novos  como 
computadores, impresso-
ras, máquina de Xerox, 
bebedouro, modernização 
do sistema de informática, 
c o m p r a  d e  v e í c u l o ,  
mudança de sistema de 
telefonia fixa e celular, 
entre outros. Em novem-
bro, a sede inteira foi 
pintada, melhorando ainda 
mais o visual do Sindicato.

Fotos: Sede administrativa do Senalba/MS.


