SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DA BANCA DOS CASINOS
Depois de muita insistência, fomos recebidos no dia de hoje, 29 de julho de 2016, pela
Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, onde expusemos as questões sobre
o Fundo Especial da Segurança Social.
Na mesma reunião, foi abordado como capitalizar o fundo, numa primeira fase. Por parte
da Senhora Secretária de Estado foi-nos transmitido que as conclusões do grupo de
trabalho do anterior Governo não a satisfizeram. Neste sentido, a mesma comprometeuse a executar e a apresentar novas propostas; uma de imediato, para resolver a situação
dos trabalhadores que já estão na reforma, e numa segunda fase colocam-se vários
cenários.
Ficámos muito sensibilizados e com a expectativa que o problema será desta vez
resolvido.
Da nossa parte foram reafirmadas as propostas já conhecidas, bem como as nossas
preocupações, não apenas para os que estão reformados, mas também para os
trabalhadores que se encontram no ativo.
Face ao exposto, aguardamos nova reunião, onde será apresentada a proposta final.
O SITESE tudo tem feito e fará para defesa dos interesses dos profissionais de banca
dos casinos. Esperamos, de igual modo, um esforço adicional de todos.

Pela defesa do fundo!
Sindicalize-se! Garanta os seus direitos!

Lisboa, 29 de julho de 2016
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

