SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

Aos trabalhadores dos Casinos
Fundo Especial da Segurança Social

O SITESE tem vindo a demonstrar, em várias sedes, um enorme preocupação com o Fundo de Pensões dos
Profissionais da Banca de Casinos. Como se sabe, a falta de liquidez, levou a um corte enorme nas prestações, algo
que não pode continuar.

Na sequência de todas as diligências realizadas, o SITESE foi ontem recebido pelas Secretárias de Estado da
Segurança social e do Turismo, que apresentaram uma dupla perspetiva na abordagem ao problema:

A curto prazo, mais concretamente para o ano de 2017, será feita uma injeção de capital no Fundo, de modo a
garantir que todos os beneficiários passam a receber 70% do valor das prestações (um acréscimo de 50% em relação
aos 20% que recebem atualmente). Trata-se de uma solução temporária, para diminuição imediata do manifesto
prejuízo que os beneficiários do Fundo têm tido.

Decorrido este ano, terá que entrar em vigor uma solução definitiva. Para tal, será criada uma equipa multidisciplinar
no seio do Governo (constituída pelas Finanças Segurança Social e Turismo), que irá consultar os parceiros sociais.

Deste modo, o Governo garantiu que irá continuar a trabalhar para resolver os problemas do Fundo e o SITESE
manter-se-á atento e participativo, de modo a alertar todos os trabalhadores para os seus direitos e garantias.

Sindicalize-se. Garanta os seus direitos.

Lisboa, 14 de outubro de 2016
A Direção
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