Sindicato dos Funcionários
Judiciais

NOTA – 16.05.2021
GREVE dos Funcionários de Justiça
“DIA D”
17.05.2021 a 17.06.2021 - das 10.00 às 11.00 Horas
O D Day (Desembarque dos Aliados na Normandia - Operação Overlord)” foi um dia decisivo para humanidade
e para a derrota do Nazismo e primeiro passo na construção da Europa Social do pós-guerra. Nesse dia as
condições atmosféricas estavam longe do ideal, mas a operação foi desencadeada apesar das nefastas
condições.
Apesar de todas as dificuldades e das pressões que temos sofrido, também os Oficias de Justiça terão o seu
dia D (D Day) já amanhã, dia 17.05.2021 pelas 10.00 Horas.
O Governo não respeita os oficiais de justiça, nem abre canais de comunicação e por isso tivemos de recorrer
à greve. Bem sabemos que uma greve é sempre a última opção nas “lutas” sindicais, mas quando não nos
respeitam temos de nos dar ao respeito.
O Governo tem desconsiderado e desrespeitado, constantemente, os Oficiais de Justiça e esta greve serve para
demonstrar que as nossas reivindicações são justas e que os Oficiais de Justiça são imprescindíveis ao bom
funcionamento do sistema de justiça.
Esta é também uma oportunidade de elucidarmos os nossos concidadãos de que a greve também é em prol
deles e do bom funcionamento da JUSTIÇA.
Foram enviadas missivas aos Conselhos Superiores, ao SMMP e à ASJP, aos Juízes Presidentes, Coordenadores
de Comarca e Administradores Judiciários as razões desta Greve.
Temos recebido a solidariedade de inúmeros Magistrados e advogados, que manifestaram o seu apoio.
A greve é em na defesa dos teus e dos nossos interesses.
Na hora de paralisação (greve) entre as 10.00 e as 11.00, desliga o teu computador, veste a camisola “Justiça
para quem nela trabalha!” e junta-te aos teus colegas à porta do Tribunal / Serviços do Ministério Público.

Quem não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier.
Justiça Para Quem Nela Trabalha!
Adere à Greve.
Unidos somos mais fortes!

