SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

NOVA ORDEM JUSTA – SEGURANÇA PRIVADA
Colegas,
Recentemente, com a chegada de novas pessoas à administração da empresa, têm-se vivido
tempos de incerteza quanto ao futuro. O SITESE, por isso mesmo, tem feito um esforço, quer
diretamente, quer através do delegado sindical, António Seidi, para estar ao corrente de todas as
mudanças e de todas as intenções.

Assim, face a reivindicações e acontecimentos recentes, temos algumas informações para
transmitir e pedimos que sejam alvo da vossa melhor atenção:
1 – Todos os vigilantes que apenas tenham uma farda, ou que entendam que essa farda não
está em condições, dirijam-se à empresa para pedir uma nova. É uma obrigação da empresa
fornecer a farda, assim como é obrigação do vigilante andar bem fardado.
2 – Têm-se verificado vários desaparecimentos de material nos últimos tempos em instalações
de clientes da

empresa. As circunstâncias em que acontecem são estranhas, por isso tem que

haver um cuidado redobrado. Principalmente aos vigilantes noturnos, aconselhamos a realização
de um maior número de rondas.
3 – O nosso delegado sindical, agora que exerce funções na central, irá estar em contacto
regular com os rondistas e os supervisores, para compreender melhor as condições de trabalho
e de cumprimento de horários pelos nossos associados.
Como sempre, quando tenham alguma informação importante para partilhar com o SITESE, não
hesitem em contactar diretamente, ou através do delegado sindical.

Lisboa, 28 de Julho de 2015
A Direção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389

PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

