Aos trabalhadores do Grupo Inditex

Apesar de aparecerem agora
lojas “novas” e “mais bonitas”
veriﬁca-se a degradação das
condições de trabalho: no
assédio (são muitos os relatos
de a tudes e expressões impróprias para com quem
trabalha), nos horários tardiamente aﬁxados e constantemente alterados, nos
mapas de férias atrasados e rasurados, muitos con nuam a não ter acesso aos
recibos de vencimento (apesar dos alertas que já foram feitos), etc, etc, etc.
Enquanto se preocupam com a melhoria da imagem para com os clientes, os
trabalhadores denunciam que a Direcção de Recursos Humanos ignora muitas
das suas diﬁculdades, a tude imprópria por quem tem a obrigação de as resolver para que existam condições de trabalho que permitam a ngir os objecvos que tanto exigem.
Em resposta os trabalhadores do Grupo Inditex têm-se sindicalizado, a nível
nacional, elegendo os seus representantes (delegadas sindicais), permi ndo
ao CESP veriﬁcar e agir nos próprios locais de trabalho nas muitas situações
que afectam quem trabalha nas empresas do grupo.
Já agora, vale a pena pensar nisto:
Os trabalhadores que responderem ao Inquérito aos Trabalhadores do Grupo Inditex
2014, que está disponível em www.cesp.pt, permi ram obter os seguintes dados:
Após comunicarem as situações que os afectam à empresa:
⇒28% informa que normalmente os assuntos não são resolvidos;
⇒21% informa que normalmente os assuntos não são resolvidos e existe retaliação.
28% + 21%= 49% Infelizmente o CESP não se admira. O facto da empresa não responder ao pedido de reunião que o CESP fez, bem como às situações que os trabalhadores expõem à empresa, demonstra a falta de respeito que existe para com os
trabalhadores por parte da Direcção de Recursos “Humanos”.

É cons1tuída por trabalhadoras da Zara que são delegadas sindicais, que,
em conjunto com as delegadas eleitas recentemente pelos colegas das suas
lojas, se cons1tuíram em Comissão Sindical:
⇒ Nádia Braga - Delegada Sindical - Zara do C.C. Vasco da Gama (Lx)
⇒ Mafalda Ogando - Delegada Sindical - Zara do C.C. Almada Fórum (Al.)
⇒ Márcia Barbosa - Delegada sindical - Zara da Rua A.A. Aguiar (Lx)
⇒ Sílvia Ricardo - Delegada Sindical - Zara do C.C. Alegro (Amadora)
⇒ Rute Oliveira - Delegada Sindical - Zara da R. Augusta (Lx)
Os trabalhadores do Grupo Inditex também elegeram :
⇒ Cris na Mar ns - Delegada Sindical - Mássimo DuI do C.C. V.Gama(Lx)
Tendo sido eleita como Dirigente do CESP:
⇒ Susana Soares - Dirigente Sindical - Loja Zara do C.C. V. Gama (Lx)
Somos uma equipa de trabalhadoras da Zara sindicalizadas e eleitas delegadas sindicais que, com o apoio do CESP, acompanhamos diariamente as situações sócio-proﬁssionais de quem trabalha na Zara e nas empresas do Grupo
Inditex, com o objec vo de iden ﬁcar as diﬁculdades e apoiar os trabalhadores/as na resolução dos problemas que nos afectam a todos.
Ajuda-nos a apoiar a melhoria das tuas condições de trabalho, sindicalizandote. Para saberes como eleger um/a delegado/a sindical para a tua loja, envianos o pedido de informação para infotrabalhadoresinditex@cesp.pt

Necessitas de apoio / desejas denunciar alguma situação?
U liza o email de apoio aos trabalhadores do Grupo Inditex:

infotrabalhadoresinditex@cesp.pt
Par cipa no inquérito/denúncia aos trabalhadores do Grupo Inditex, disponível em:

www.cesp.pt
Visita a página de Internet dedicada aos trabalhadores do Grupo Inditex:

www.trabalhadoresinditex.cesp.pt
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