Sindicato dos Funcionários
Judiciais
Informação Sindical – 12 de outubro de 2018
Caros colegas,
A realização ontem de Plenários de funcionários judiciais em Lisboa, Ponta Delgada e Funchal, constituíram
enorme êxito, com elevada participação de milhares de funcionários judiciais.
Em Lisboa, mais de 2.500 colegas, vindos de norte a sul de Portugal continental, lotaram por completo o espaço
que nos foi confinado pelas autoridades, tendo mesmo de “invadir” a zona lateral do Terreiro do Paço.
Também em Ponta Delgada e no Funchal foram muitos os colegas que se concentraram junto aos respectivos
Palácios da Justiça.
Estas grandes participações constituíram, para além do justificado protesto pela desconsideração com que o
Governo nos tem tratado, um inequívoco e sério aviso de que estamos determinados a continuar a luta se o
governo não inflectir na sua postura.
Foi também uma resposta ao que nos acusam de inoperacionalidade ou de passividade, e que vaticinaram um
fracasso nesta acção.
Mas foi também a rejeição ao medo que alguns tentaram implementar! Foram muitas as tentativas de
desmobilização através de ameaças - de faltas injustificadas, de desconto no vencimento, processos
disciplinares, etc. E, infelizmente, estas atitudes foram assumidas por colegas nossos.
Ao longo dos 43 anos de existência deste sindicato, sempre assumimos as nossas acções de luta, de intervenção
sindical, com firmeza, com convicção e com militância, mas sempre no respeito pela legalidade, nunca
colocando em causa os trabalhadores que representamos! Temos por isso o direito de exigir um crédito de
confiança no nosso sentido de responsabilidade!
E, mais uma vez, se demonstrou que é possível a unidade na acção.
Que ninguém tenha dúvidas. Nesta luta não há meio-termo e só há dois lados da batalha: ou estamos ao lado
da classe e dos seus representantes, ou estamos do lado da administração.
As fotos que publicamos, e muitas das que estão nas redes sociais, são bem elucidativas e falam por si!
No Plenário foi aprovada seguinte Resolução.
O SFJ, manifesta a sua satisfação pelo êxito desta inédita iniciativa e expressa o seu reconhecimento e
gratidão a todos quantos neles participaram, alguns saindo de casa de madrugada, regressando altas horas da
noite e suportando várias horas de transporte.

A LUTA CONTINUA!
O momento é de UNIÃO!
JUNTOS, CONSEGUIREMOS!

