SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

Aos associados da Segurança Privada
Apresentado pré-aviso de greve
Colegas,
Decorrido um longo e duro processo negocial, em que as associações patronais vão mostrando
uma vontade negocial cada vez mais escassa, o SITESE, juntamente com as restantes
estruturas representativas dos trabalhadores que connosco partilham a mesa negocial, irá
avançar para uma greve nos próximos dias 31 de Dezembro de 2016 e 1 de Janeiro de 2017
Sabemos que esta negociação é das mais importantes dos últimos anos e não podemos permitir
que, por inércia das entidades empregadoras, não se corrijam problemas da atividade que
ofendem a dignidade dos trabalhadores e têm contribuído para uma luta selvagem entre
empresas na obtenção de clientes, que só prejudica a vida e as condições de trabalho dos
vigilantes.
Assim, esperamos que com o sucesso desta greve as empresas entendam que toda a sua
atividade se desenvolve em torno da figura dos trabalhadores – mas especificamente, dos
vigilantes – e que lhes devem o respeito de se sentar à mesa e discutir com seriedade um modo
de compensação justo para todo o sacrifício que lhes tem sido imposto nos últimos anos,
chegando a efetivos resultados.
Os trabalhadores estão disponíveis para o diálogo e esperam que as associações patronais
demonstrem a intenção de dar o próximo passo lógico na obtenção de uma solução para
desbloquear este impasse negocial.

Pela negociação coletiva.
Pela segurança e dignidade no trabalho.
Sindicalize-se. Defenda os seus direitos.
Lisboa, 19 de dezembro 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

