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NOTÍCIAS
Convocatória de Assembléia Geral no dia 04 de março
Criação de novos cargos, redução da jornada e do volume de trabalho e Plano de Cargos são os

principais temas a serem tratados na Assembléia.

Está marcado para o dia 04 de
março, quarta-feira, a primeira
Assembléia Geral do
SINTRAJUSC em 2009, na
rampa do TRT 12. Entre os
principais temas a serem
abordados está o Plano de
Carreira da categoria, a criação
de novos cargos, a redução da
jornada e do excesso de
trabalho.

 R e c e n t e m e n t e  o
SINTRAJUSC publicou um
estudo que aponta um déficit de
334 cargos no TRT, bem como,
protocolou ofício requerendo a

criação dos cargos.
Corroborando com a pesquisa
realizada pela entidade sindical,
um estudo publicado pela
Associação dos Magistrados do
Brasil (AMB) apontou a
necessidade da criação de
cargos no judiciário em todo o
país, o que demonstra a
condição de trabalho adversa
enfrentada pela categoria.

 A saúde do trabalhador
também será abordada, dado os
temas em questão. A carga e o
volume de trabalho da categoria
acarretam em inúmeros

problemas de saúde,
prejudicando o andamento dos
serviços prestados pelo
judiciário no tocante a
qualidade e a agilidade.

Trabalhador do Judiciário
Federal, sua presença é
fundamental para garantir a
manutenção dos seus direitos e
a conquista de melhores
condições de trabalho. Marque
presença no próximo dia 04 de
março em nossa Assembléia
Geral, na rampa do TRT 12,
Centro da Capital.
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   No último dia 13 de fevereiro as coordenadoras do SINTRAJUSC,
Denise Zavarise e Adriana Maria Ramos estiveram na Associação
dos Magistrados do Trabalho da 12° Região (AMATRA), onde
entregaram ao presidente da entidade, Juiz José Carlos Külzer, um
estudo sobre o déficit de cargos no TRT. Além do estudo, que
demonstra através de dados oficiais fornecidos pelo próprio TRT
12 e pelo TST à necessidade da criação de cargos no tribunal, foi
entregue a edição de número 14 do SINTRAJUSC Notícias. Os
diretores do Sindicato também visitaram os Gabinetes dos Juizes
de 2 grau do Pleno do TRT. A entrega do periódico e do estudo faz
parte das ações do Sindicato para chamar a atenção de Magistrados
e sociedade em geral para o problema, que acarreta na morosidade
do trâmite judicial e no prejuízo à saúde do magistrado.

SINTRAJUSC entrega estudo sobre déficit de
cargos ao presidente da AMATRA 12

  O SINTRAJUSC manifesta seu apoio
ao movimento em defesa do
cumprimento da Lei Estadual 254/03,
que cria o Plano de Carreira e estabelece
o reajuste salarial dos trabalhadores da
Segurança Pública em Santa Catarina. O
compromisso previsto em Lei vem
garantir a qualidade da prestação de
serviço ao cidadão no tocante à
segurança, tema esse de interesse de
toda a sociedade brasileira que hoje,
mais do que nunca, vive insegura e
amedrontada com a violência e a
criminalidade no país. Garantir o bem
estar e a dignidade dos trabalhadores da
segurança pública é garantir uma vida
mais tranqüila e justa ao cidadão, assim
como a defesa pela aplicação da Lei é
questão de coerência com as atribuições
do judiciário. Lei 254 já.

Nota de apoio a APRASC

SINTRAJUSC participa de Seminário de Comunicação SindicalSINTRAJUSC participa de Seminário de Comunicação Sindical

Disputa por hegemonia
e democrat ização da
comunicação.

Esses foram os principais temas
debatidos no último dia 12 de fevereiro
por dirigentes e jornalistas sindicais da
área da Justiça no Estado, durante o 1º
Seminário de Comunicação do
SINJUSC. O evento recebeu para uma
discussão sobre comunicação sindical,
o jornalista e editor da revista Debate
Sindical, Altamiro Borges, e o escritor
e coordenador do Núcleo Piratininga de
Comunicação, Vito Gianotti.

Os diretores do SINTRAJUSC, Luiz
Severino Duarte, Paulo Roberto

Koinski, Adenir Lourdes C. Barbon e
Lílian Cunha Oldra (Chapecó)
participaram do evento, além do
jornalista do Sindicato. Para Severino a
comunicação é muito importante na
prática da organização civil e no
exercício do movimento sindical. De
acordo com ele, a intenção do
SINTRAJUSC em relação à comunicação
“é buscar a manutenção dos direitos e a
conquista de novos, de forma
fundamentada e propositiva, na
construção de uma comunicação
interativa e atual”. Severino acredita que
essa construção deve ser feita em
conjunto com a categoria, sendo

coerente com os princípios e funções
da comunicação social.

 A necessidade de uma adaptação às
demandas da atualidade, dado o contexto
de disputa por hegemonia nas mídias,
considerando as novas tecnologias,
renova o debate sobre como é feita à
comunicação nos sindicatos. O 1°
Seminário de Comunicação Sindical do
SINJUSC foi o inicio de um processo
fundamental para a instrumentalização
da organização civil visando o
fortalecimento da luta por direitos e
garantias sociais.
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