
 
 
 
Geral – Número 27 

 

1. Congresso bem-sucedido da ITF termina em Sófia. 

 

DHL 

2. Reconhecimento de sindicato na Malásia. 
3. Alegações emergem do tratamento da DHL a seus trabalhadores na Colômbia. 
4. Solidariedade com a DHL Índia aumenta no mundo inteiro. 
5. Preocupações da DHL Chile. 

 

TNT 

6. Comentários do presidente da TNT Tex Gunning sobre trabalhadores australianos 
suscitam a ira do sindicato. 

7. Congresso da ITF vota apoio à Campanha Taxas de Segurança do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes da Austrália (TWU). 

8. Trabalhadores labutam para assegurar melhoria dos lucros operacionais de €8m para 
a TNT no 2ºT. 
 

 

Resumos de notícias sindicais já enviadas 

 

1. Congresso bem-sucedido da ITF termina em Sófia 
No Congresso da ITF, recentemente realizado em Sófia com a comparência de quase 2.000 

pessoas, as empresas de Entrega Global foram de novo destacadas. Os sindicatos se reuniram para 

discutir áreas de interesse mútuo e para discutir uma estratégia comum. Um vídeo da reunião do 

comitê eleitoral (caucus) da DHL realizada ali pode ser visto em http://youtu.be/qAuqOn_Hkng ou 

clicando no link aqui 

2. Reconhecimento de sindicato na Malásia 
O filiado de Uni Global Union, DHL Global Forwarding (Malásia) Pte. Ltd. Sindicato dos Empregados 

e seus membros passaram pelo exercício do voto secreto para efeitos do reconhecimento do 

sindicato conduzido pelo Ministério dos Recursos Humanos, Malásia. O voto secreto realizou-se no 

dia 19 de agosto de 2014 em Penang e no dia 21 de agosto de 2014 em Kuala Lumpur e Johore 

Bharu. O sindicato ganhou a votação com uma maioria de 80% dos votos expressos. O Sindicato 

dos Empregados está planejando negociar seu primeiro Acordo Coletivo para melhorar as condições 

de trabalho de seus membros. 

Fonte: http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot 

http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot
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3. Alegações emergem do tratamento da DHL a seus trabalhadores na Colômbia 
Parece haver evidências crescentes de que a DHL mais uma vez não está conseguindo sufocar os 

esforços de sua gerência local para impedir trabalhadores colombianos da DHL de aderirem a um 

sindicato, apesar de suas obrigações ao abrigo do plano de ação da OCDE concertado com o Ponto 

Nacional de Contato alemão, após uma queixa bem-sucedida da ITF e da Uni Global Union contra a 

DHL. Leia mais em: http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807 

4. Solidariedade com a DHL Índia aumenta no mundo inteiro 
Os filiados da ITF e da Uni Global Union do mundo inteiro enviaram mensagens de apoio, visto que 
cada vez mais ativistas tomam conhecimento do alegado comportamento da gerência da DHL contra 
seus trabalhadores. As mais recentes foram recebidas por colegas empregados da DHL e membros 
do Unifor no Canadá, bem como uma mensagem de apoio das federações sindicais francesas, La 
Force Ouvrière (FO) e CGT (Conféderation Générale de Travail). 
 
Os empregados dos serviços de encomendas (couriers) da DHL na Índia estão chateados por terem 
sido falsamente categorizados como “gerentes” no que parece ser um estratagema da gerência para 
dificultar a adesão dos trabalhadores a um sindicato. Talvez ainda mais chocantes sejam os relatos 
de ameaças feitas por gerentes seniores indianos a membros do sindicato e a trabalhadores que 
estejam considerando aderir a um sindicato. 
 
Fonte: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705 
 

5. Preocupações da DHL Chile 
No espírito da queixa da OCDE apresentada pela ITF e pela UNI recebemos informações 
inquietantes do gabinete da ITF na América Latina, que tomou conhecimento de que parece que um 
ou mais membros da equipe da gerência local da DHL no Chile não estão honrando a carta da 
responsabilidade social corporativa da própria DHL, seu “Código de Conduta”, por não respeitarem 
as decisões de seus trabalhadores de aderirem a um sindicato, se assim o desejarem. 

Tomamos conhecimento de que apesar de a DHL ter assinado um Acordo de Negociação Coletiva 
com o Sindicato de Trabajadores de Empresa Excel Chile, S.A., a gerência local parece não estar 
em cumprimento com algumas das cláusulas do acordo. Contudo, o mais alarmante é que parece 
que se está desenvolvendo uma situação séria, com o despedimento de 38 membros do sindicato no 
Chile, no que foi considerado uma “forte campanha anti-sindical” liderada pelo gerente de Recursos 
Humanos da DHL. Iremos mantê-los informados sobre a situação à medida que nós próprios formos 
sendo informados. 

O Secretariado intensificou essa alegação para a gerência global, em linha com a queixa da OCDE 
apresentada pela ITF e pela UNI. 

Noutros pontos das Américas, fomos informados de que o sindicato panamiano SIELAS está 
engajado em negociações com a DHL para assinar um novo acordo coletivo para 2014-2018 e 
expressamos nossa esperança de que as negociações se desenvolvam de forma amigável e 
construtiva no sentido de uma conclusão mutuamente aceitável. 

Fonte: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1618 
 

http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1618
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6. Comentários do presidente da TNT Tex Gunning sobre trabalhadores 
australianos suscitam a ira do sindicato 
O presidente da TNT Tex Gunning foi convidado para comparecer ao encontro dos ativistas da rede 
sindical da TNT, que se realizou em Amsterdã entre 24-26 de junho. Ali, foi dado a entender aos 
ativistas sindicais que o Sr. Gunning pensa que os membros do Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes (TWU) da Austrália não trabalham o suficiente, são excessivamente bem pagos e 
desfrutam de condições de trabalho excessivamente regulamentadas. Estão sendo feitos esforços 
para instruir o Sr. Gunning. Para mais sobre isso, ler: 
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1 
 

7. Congresso da ITF vota apoio à Campanha Taxas de Segurança do TWU da 
Austrália 
O Congresso da ITF (Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes) em Sófia, 
Bulgária apóia a campanha global "Taxas de Segurança e uma Indústria Segura – Estamos Aí, E 
Você?" para caminhoneiros australianos no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes (TWU). 
 
Faz muito tempo que o TWU está fazendo uma campanha para melhores condições de trabalho e 
estradas mais seguras para caminhoneiros australianos, alguns dos quais trabalham para o provedor 
de logística global TNT. 

Pediu-se aos delegados do congresso que fotografassem trabalhadores segurando um cartaz 
dizendo "Taxas de Segurança e uma Indústria Segura – Estamos Aí, E Você?" que pode ser 
carregado na página do Facebook da TNT: https://www.facebook.com/TNTExpressGlobal. 

8. Trabalhadores labutam para assegurar melhoria dos lucros operacionais de 
€8m para a TNT no 2ºT 
Os lucros operacionais para o trimestre foram de €8m, comparados com a perda de €287m que 
reportou no segundo trimestre do ano passado. 
 
A Europa manteve-se o centro das operações da empresa, representando cerca de €808m das 
receitas. Um mercado em que a empresa teve dificuldades foi o britânico, que o Sr. Gunning 
descreveu como um “caso isolado quer nos objetivos quer nos resultados”. 
 
“Existe uma pressão enorme no mercado britânico e estamos melhorando a qualidade de nossos 
serviços em resposta para melhorar a satisfação do cliente – se seus serviços não estiverem ao nível 
do mercado, então isso se traduz numa pressão sobre os preços,” falou. 
 
A ITF e seus filiados reagiram de forma positiva aos progressos financeiros da TNT e irão continuar 
a monitorar de perto os desenvolvimentos dentro da TNT, especialmente em relação à 
subcontratação de partes de sua força de trabalho. Pensamos que o ato de subcontratação diminui a 
responsabilidade da TNT quer para sua força de trabalho quer para seus clientes, ao mesmo tempo 
que reduz a capacidade da empresa para melhorar diretamente o moral de sua força de trabalho e a 
satisfação geral de seus clientes. 
 

http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1
https://www.facebook.com/TNTExpressGlobal


 

4 
 

Resumos de notícias sindicais já enviadas 
 

 Trabalhadores da DHL Delhi em protesto sentado em Delhi, enquanto ativistas em Chennai demandam 
tratamento justo por parte da gerência local 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680 
 

 A face pública da DHL Mumbai – e não está satisfeita! 
  http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658 
 

 Membros panamianos do sindicato da DHL ombro-a-ombro com seus irmãos e irmãs indianos 
 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626 

 
 Membro do sindicato suspenso em Pune – um caso de assédio anti-sindical pela DHL? 
 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595 

 
 Greve na DHL França no dia 10 de junho irá provavelmente repetir-se 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583 

 
 Trabalhadores nigerianos criam poder sindical 
 http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524 

 
 Greve na UPS Amsterdã 
 https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169 

 

 A Associação da Juventude do Ver.di (ver.di Jugend) desafia a gerência dos Correios quanto a salário e 
postos de trabalho 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581 

  

 

 

 

O Boletim Informativo Global Delivery é publicado online e enviado por e-mail a cada 4-6 semanas a todos os 
que figuram em sua lista de distribuição. Contém notícias, informações e avisos com interesse ou relevância 
diretos para a rede de Entrega Global. É compilado por Marshall Abrahams da Equipe de SCLOP da ITF. Se 
tiver sugestões de temas que possam ser incluídos em próximas edições ou se quiser que seu nome seja 
acrescentado ou retirado da lista de envio, por favor contatar abrahams_marshall@itf.org.uk  
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