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JUSTIÇA

Anojudicial arranca
comgreves e protestos
LISBOA Manifestação nacional de funcionários judiciais amanhã no Terreiro doPaço
PARALISAÇÃO Magistrados do Ministério Público marcamgreve geral para dia 25 defevereiro
BERNARDO ESTEVES

O anojudicial arrancaamanhã debaixo de

grande contestação no
setor da Justiça Quase todos os
agentes exigem revisões nos es
tatutos e atualizações salariais
bem como uma melhoria de

instalações e condições de tra
balho O Terreiro do Paço em
Lisboa será amanhã palco de
umamanifestaçãode funcioná
rios judiciais o Sindicato dos
Magistrados do Ministério Pú
blico SMMP marcou greve
para fevereiro e os juizes têm
também um plano de greves
aprovado

Esperamos umagrande con
centração nacional com 3 mil
pessoas para reclamar umnovo
estatuto dos oficiais de Justiça
disse ao CMAntónioAlbuquer
que do Sindicato dos Funcio
nários Judiciais que espera que
as negociações como Governo

prossigam e se possa chegar a
um acordo
OSMPP tambémestá descon

tente com a revisão do estatuto
dos magistrados do Ministério
Público e marcou greve nacio
nal para dia 25 de fevereiro
bem como greves parciais nos
dias 26 e 27 A 26 de janeiro o
sindicato vai reunir se para de
finirnovas formas de luta
Também os juizes reclamam

umnovo estatuto para cancelar

os dias de greve já marcados até
outubro Desejamos que se
aprove o estatuto e o clima de
crispação seja afastado Temos
um plano de greves aprovado
mas o desejo é não o realizar
Estamos em conversações com
oMinistério da Justiça temha
vidopropostas e contrapropos
tas Só aceitamos um acordo
globalpara o estatuto disse ao
CMManuel Ramos Soares pre
sidente daAssociação Sindical
de Juizes Portugueses

Investigadores
A Associação Sindical
dos Funcionários de
Investigação da PJ
tem dois dias de gre
ve marcados para ja
neiro em datas a de
finir Exigem a revi
são do estatuto e re
cuperação do tempo
congelado

Guardas
Também os guardas
prisionais tutelados
pelo Ministério da
Justiça exigem nova
tabela remuneratória
Houve greve em de
zembro e está marca
da uma outra entre 16
de janeiro e 3 de feve
reiro
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