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1. Encontro bem-sucedido da rede UPS realizado em Washington DC, 12-13 de 
março de 2014 
Representantes sindicais de doze países ativos na UPS reuniram-se com a ITF e UNI Global Union 
para discutir assuntos de interesse mútuo. O encontro da rede global foi organizado pela Irmandade 
Internacional de Caminhoneiros (International Brotherhood of Teamsters) em sua sede em 
Washington, DC. 

 

Fonte: http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-meeting 

http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-meeting


 

 

2. DHL assina Acordo de Negociação Coletiva com TUMTIS na Turquia 
A luta do sindicato na DHL que começou há dois anos terminou com êxito significativo, quer para os 

trabalhadores quer para o movimento sindical. As negociações que tiveram início no dia 6 de 

novembro de 2013 entre TÜMTİS e DHL resultaram no dia 22 de abril de 2014 num Acordo de 

Negociação Coletiva (ANC). Esse é o primeiro ANC assinado com a DHL. 

O acordo é nacional e cobrirá mais de 2.200 membros. O contrato prevê uma série de benefícios, 

incluindo aumentos salariais significativos. 

Ver: http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396 

 

3. CGT e DHL desavindas quanto a decisão da gerência de transferir pessoal e 
operações para DHL Solutions 
Membros da CGT e das instalações da Cadeia de Suprimentos da DHL Solutions em Mitry-Mory, 

França entraram em greve no dia 29 de abril devido a uma decisão da gerência de transferir pessoal 

e operações para DHL Solutions. Anuncia-se que os postos e as condições de trabalho estão sendo 

ameaçados, o que pode ter um impacto na vida pessoal e familiar. 

A CGT anuncia que alguns trabalhadores estarão trabalhando a uma certa distância de suas casas e 

famílias. A gerência da DHL só terá aprovado pedidos para trabalhar mais perto de casa se o 

indivíduo aceitasse uma redução salarial. Os que discordaram foram alegadamente ameaçados com 

despedimento. 

Fonte: Comunicado da CGT 

 

4. Sindicato da DHL Bahrein em negociações com gerência local sobre melhoria 
do ANC. 
Novas leis do Bahrein deram ao Sindicato da DHL no Bahrein a oportunidade de destacar casos de 

discriminação por parte da companhia entre empregados bareinitas e não-bareinitas trabalhando na 

DHL Bahrein. O sindicato gostaria que todos recebessem as prestações sociais e os subsídios 

habitacionais para ser universal. 

O encontro foi realizado no Ministério no Departamento de Resolução de Disputas Coletivas. Como 

resultado, o Ministério solicitou uma análise completa a estrutura dos empregados da DHL Bahrein. 

Aquando da redação desse boletim, a queixa mantém-se. 

 

5. DHL expande na África 
Charles Brewer, diretor-executivo da DHL Express SSA (África Subsariana), mencionou um 
relatório de investigação que prevê que a África passará a ser a região mais rápida globalmente em 
2013-2017, com uma taxa de crescimento projetada de 3.2 por cento prevista para os volumes de 
fretes internacionais. 

http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396


 

 

 

O Sr. Brewer mencionou que as pequenas e médias empresas em países em rápido 
desenvolvimento como Etiópia, Gana e Nigéria funcionam como os motores de uma parte desse 
crescimento, surtindo o comércio eletrônico um efeito benéfico também. Ele mencionou que a DHL 
tem diversos investimentos na África Subsariana, que incluem a abertura de uma série de novas 
instalações, juntamente com a expansão planejada em vários países - Etiópia, Quênia, Nigéria, 
África do Sul, Gana e Angola. Também referiu que a DHL Express SSA também iria expandir sua 
frota aérea dedicada, adicionando novos aviões à região da África Ocidental, incluindo um Boeing 
737. 

 

Fonte: http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-

facilities/6366  

 

6. UPS Alemanha – Ver.di aumenta a pressão sobre UPS 
Cerca de 60 membros do Ver.di da UPS fizeram uma greve de advertência na área de Estugarda, 
demandando um aumento de 5.5% para todos os trabalhadores de UPS na Alemanha. Essa greve 
terá resultado em atrasos na entrega de 60.000 encomendas. 

 

 

7. TNT Express expandirá Hub de Liege 
TNT Express anunciou planos para investir "dezenas de milhões de euros" na expansão de seu hub 
aéreo europeu em Liege, Bélgica, como parte da estratégia da companhia para aumentar o 
desempenho operacional e a satisfação dos clientes. Os trabalhos terão início em 2014 e terminarão 
em 2016. 

O investimento, que está sujeito a consulta aos conselhos de empresa, irá aumentar a capacidade 
de triagem do centro em 50 por cento e melhorar a saúde e a segurança de 1.500 empregados. 

Fonte: http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/03/tnt-express-to-invest-in-operations-and-
safety-at-liege-euro-hub.html 

 

 

8. DPD Geopost em operação na Bulgária 
Speedy, uma empresa de encomendas búlgara, informou os investidores de seus planos para 
adquirir 100% da DPD Romênia e 100% da Geopost Bulgária. A empresa está comprando as quotas 
de participação do grupo La Poste´s GeoPost Group e da empresa Yurtichi Cargo Servizi AS por 
€15.3m, com avaliações baseadas em 8 vezes os rendimentos antes do pagamento do imposto. 

Entretanto, GeoPost já adquiriu uma quota de participação minoritária em Speedy, inicialmente até 
25% do capital. A empresa francesa tem sido um investidor estratégico desde 2002 e tem a opção 
de aumentar sua participação para uma posição significativamente maioritária. 

Fonte: Transport Intelligence, 25 de março de 2014 
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Resumos de notícias sindicais já enviadas 
 

 Celebrações do Dia do Trabalhador na Índia 
https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1563 

 
 Campanha global ajuda trabalhadores turcos no sentido da vitória 

http://bit.ly/ROJjbx 

 
 Sindicato DHL do Bahrein realiza seminário de organização para sindicatos do Bahrein 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1531 

 

 Empregados da DHL saem às ruas em Délhi, Índia 
https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1511 

 

O Boletim Informativo Global Delivery é publicado online e enviado por correio eletrônico 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 Global Delivery. É compilado por Marshall Abrahams 
de SCLOPT 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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