Folha Sindical dos Trabalhadores da DHL

CADERNO REIVINDICATIVO
DE 2017

A DHL mantém-se confortável com os baixos salários
que paga aos Operadores de Armazém.
Os trabalhadores da Logís ca da DHL são os que têm salários
mais baixos entre os trabalhadores das Logís cas.
A DHL con nua inﬂexível no que respeita aos aumentos
salariais e progressão nas categorias proﬁssionais.
Os salários, de 557€, são uma vergonha para quem trabalha há
5, 10, 15 ou 20 anos na empresa. A DHL apresenta resultados
posi vos de milhões e o que distribuiu aos seus trabalhadores
são uns míseros tostões.
É perante estes atropelos aos nossos direitos, à nossa
dignidade e vida que é preciso cada vez mais mostrar a nossa
unidade e reforçar a luta por melhores salários e condições de
trabalho!
Neste sen do, os trabalhadores da DHL exigem resposta às
suas reivindicações!
28 de Março - Manifestação Nacional
de Jovens Trabalhadores - P. Figueira - Lisboa
Pelo emprego com direitos!

Mar.
2017

Fim à precariedade!

Reivindicações dos Trabalhadores
1) Actualização dos salários com
aumento mínimo de 40€ para todos os
trabalhadores;
2) Pagamento de um suplemento aos
trabalhadores que prestam serviço em
regime de turnos rota vos;
3) Actualização do subsídio de
alimentação para os 6,83€;

9) Redução progressiva da carga horária
semanal para as 35 horas com ﬁxação
das 39 horas semanais em Abril de
2017;
10) O trabalho suplementar
remunerado com um acréscimo de
100% sobre a remuneração horária
normal.

4) Aumento de 5% sobre o valor actual
dos prémios;

11) O trabalho prestado em feriado
pago com acréscimo de 100% sobre a
remuneração base do trabalhador.

5) Equiparação da carreira proﬁssional
dos Operadores de armazém com
funções de condutor/ manobrador de
empilhadores ou retrácteis com a
carreira proﬁssional dos Operadores de
Maquinas;

12) Exigimos que as temperaturas e os
níveis de humidade em todos os
armazéns, em par cular em Alverca,
Santa Iria e Carregado, onde mais se faz
sen r o calor, sejam reguladas;

6) 25 dias úteis de férias para todos;
7) Atribuição de um dia de descanso
adicional a todos os trabalhadores. Este
dia será gozado no dia de aniversário;
8) Passagem a efec vos de todos os
trabalhadores com vínculos precários a
ocupar postos de trabalho
permanentes;

13) Uma pausa de 20 minutos, que só
poderá ter efeito diário após às 2 horas
consecu vas de trabalho realizado e
uma pausa de 5 minutos após e por
cada 2 horas completas de trabalho
realizado;
Estas são reivindicações justas já que
os trabalhadores são igualmente
qualiﬁcados e desenvolvem um
trabalho fundamental para o sucesso
de toda a distribuição na empresa.

Caso a DHL persista na surdez, os trabalhadores abaixo-assinado
comprometem-se a, desencadear processos de luta com vista a
a)ngir estes objec)vos!
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