Sindicato dos Oficiais de Justiça

INFORMAÇÃO

O SOJ voltou a inovar, apresentando agora novas ferramentas no seu site e facebook.
Quando o site surgiu e ninguém o desconhece, os oficiais de justiça aumentaram as suas exigências e, consequência
directa, houve uma melhoria nos “sítios” de outras entidades.
O SOJ continuou a inovar e aderiu ao FACEBOOK, conquistando dia após dia, todos aqueles que queriam
reencontrar colegas ou acompanhar assuntos de interesse da classe.
Tratou-se de mais uma iniciativa que vingou, e prova disso, são as diversas páginas que foram sendo criadas.
Mas, queremos continuar a melhorar, inovar, porque os nossos associados e todos os que nos visitam merecem o
nosso empenho.
Por isso, recorremos a novas ferramentas que permitem aos associados e aos visitantes, aceder a mais e melhor
informação.
Vamos também usar essas ferramentas para, reforçar a luta por direitos que nos têm sido sonegados.
Mas é importante que os Oficiais de Justiça tenham a percepção que, para vencer, é importante um exército
mobilizado em torno de um objectivo claro.
O site passa a ser assim, uma plataforma que dá voz aos associados, utentes da justiça e muitos outros agentes
judiciários.
No plano sindical, vamos dar mais força às nossas reivindicações, associando a imagem à palavra e divulgando-a
publicamente no nosso site.
Uma imagem vale por mil palavras…
É uma forma inovadora de fazer sindicalismo, mas o SOJ é um Sindicato diferente.
Um sindicato que, após ter proposto ao Ministério da Justiça, a formação e-learning, como complemento à
formação presencial, está neste momento a desenhar um modelo de “formação” complementar em audiovisual, para
colocar no “site”, ao dispor dos associados.
Um Sindicato que coerente com os princípios que defende, da solidariedade e do valor da Lusofonia, atravessou o
Atlântico para, no Senado do Brasil, a convite dessa entidade e da FOJEBRA, reafirmar que os Oficiais de Justiça têm
uma profissão de risco e que o nosso regime de aposentação não pode ser idêntico ao de outros trabalhadores, porque as
exigências são também diferentes.
Estamos em conjunto com as federações de Sindicatos de Oficiais de Justiça, do Brasil, a criar uma confederação
de sindicatos no espaço da CPLP.
Temos em comum a língua e problemas de falta de condições, que não são dignos do mundo civilizacional.
Em Portugal ou em qualquer parte do mundo, esta é uma profissão diferente e de grandes exigências.
Os Sindicatos são o único “instrumento” capaz de fazer valer direitos individuais e colectivos, dos trabalhadores.
www.soj.pt
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No SOJ acreditamos que, o que queremos depende daquilo que fazemos.
Se realmente quisermos tribunais melhores, mais condições, a dignificação e o reconhecimento do nosso trabalho,
temos todos de ser exigentes e participar na construção do futuro.
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