
Com a lutâ, vamos
A organização do PCP nas empresas e locais de trabalho da grande ilistribuição
(logÍsticas e lojas) têm estado na primeira linha da luta contra a ofensiva patronal de que
os trabalhadores são vítimas. Mas se a ofensiva tem sido grande, a resistência e luta dos
trabalhadores é permanente e são numerosas as vitórias em muitos locais de trabalho!
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A luta nas logÍsticas tem sido muito importante para
todas as conquistas dos trabalhadores que, através
de greves, plenários, acções à porta, conseguiram
melhorar em muito as suas condições de trabalho.

As questÕes centrais para os trabalhadores das logís-
ticas são:

â Baixos sa!ários
Trabalhadores com 5,10,'15 e 20 anos de casa estão a

auferir salários, sem qualquer actualização há anos e

pouco acima do SMN, com o salário mínimo de 580 € o
valor líquido que os trabalhadores recebem é de pouco
mais de 400€.

à Ritmos de trabalho elevados
0s operadores desenvolvem um trabalho em regime
de polivalência, com uma pressão constante de clientes
e de máquinas, (em muitos casos com ordens via elec-

trónica - os picking by voice ou outras modalidades).
Um esforço desenvolvido todos os dias da semana, em
jornadas de 8, 9,'10 e mais horas/ dia, acrescidas de mais

uma ou duas horas de intervalo de refeição e de outro
tanto em tempos de deslocação casa/trabalho/casa;

I Condições de trabalho
0s trabalhadores desenvolvem a sua actividade, em

câmaras frigoríficas de enormes dimensões, subme-
tidos a temperaturas - próprias dos pólos - e muitas
vezes sem equipamento de protecção, informação e

formação adequadas.
A forte vigilância é constante, quase como em prisÕes

de alta seguranÇa com sistema big brother, que proce-
de a gravaçôes vídeo com o pretexto da segurança. E

dessa forma controla o desempenho das funções pro-
fissionajs em áreas de recepção de mercadorias, nos

corredores e noutros espaÇos;

Os trabalhadores Gorrem todo o período de

trabalho a GarÍegâr o máximo de paletes, combis
ou contentores, manipulando toneladas de
produtos, para alcançar os objectivos de produção
e algum prémio que lhes componha o salário,
senâo, sô levam para casa o salário minimo;

A OFENSIVA IDEOTóGICA DO CAPITAL

Quando confrontadas com luta dos trabalhadores, al-
gumas empresas, procuram passar imagem de estar
a "dar alguma coisa" e "seguir uma política de dar a
quem tem mérito" o que é falso. Com base em avalia-

ções de desempenho subjectivas e muito contestadas,
tentam fugir a um aumento dos salários de todos os

trabalhadores e da garantia de que a trabalho igual

deve corresponder salário igual.

A luta continua por aumento dos salários, pela cor-
recção da injustiça na categoria profissional dos ope-
radores de armazém, por horários que permitam o

direito à vida pessoal e familiar por melhores con-
dições de trabalho e de vida, o que pressupõem o
livre direito de exercício de actividade sindical nas

empÍesas.

Os trabalhadores das logísticas exigem:
. Aumentos salariais sem discriminaÇões;
. A correcção da carreira profissional dos

operadoies de armazém;
. 0 fim dos ritmos de trabalho brutais que

prejudicam a saúde e estão a levar muitos
trabalhadores à doença;

. 0 fim do desrespeito pelas normas de organização
dos horários de trabalho

. Melhores condições de saúde, higiene e verdadeira
segurança nos locais de trabalho;

. 0 fim das pressÕes, da repressão e das

perseguições.
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EL CORTE INGLÊS

Com a aberlura das grandes superfícies ao domingo,

em 20.11, a empresa impôs horários desumanizados o

que agravou em muito as condiçÕes físicas e psíquicas

dos trabalhadores, desgastando-os até à exaustão.

Com a luta reivindicativa conseguiu-se
. a alteração da rotatividade das folgas, não

ultrapassando o máximo de 5 dias consecutivos de

trabalho, foiuma grande vitória.
. o respeito pelos direitos da parentalidade (como

horários flexíveis, grávidas não trabalharem para

além das 20 horas); integração de trabalhadores
que tinham processos disciplinares para

despedimento.
. a entrega dos horários anuais e qualquer alteração

a esses horários só com o consentimento escrito/
assinado dos trabalhadores.

' o respeito pelas folgas na semana do Natal e da

passagem do ano, mantendo a rotatividade anual.
. a marcaÇão das férias, este ano, foi feila

atempadamente, pois tem sido sempre feita a

marcação no limite do prazo legal.
. Durante o ano passado, realizaram-se várias

acções, decorreram plenários e uma grandiosa

greve na limpeza do centro comercial.

A luta continua pelo aumento mais justo e digno do

salário e sem discriminaçÕes, aumento do subsídio de

alimentaÇão (que nunca foí aumentado, sendo 5,09€

desde que a empresa está em Porlugal) e por melhores

condições de trabalho.

LIDL

As empresas de trabalho temporário têm muiLos tra-

balhadores a ocupar posto de trabalho permanentes,

principalmente nos entrepostos. Com a lula dos traba-

lhadores conseguiu-se a passagem de muitos para os

quadros da empresa.

Foram repostas as pausas sem desconto no vencimen-

to e também as 2 horas que descontavam diariamente

quando os trabalhadores faziam as suas B horas, em

vez das 10 horas impostas pela empresa.

FNAG

Esta empresa contrata os seus trabalhadores com

contratos de campanhas. Conseguiu-se a passagem de

trabalhadores p.ara os quadros da empresa através da

denúncia dessa ilegalidade.

A união dos trabalhadores da FNAC prevaleceu sobre

as várias tentativas de implementaÇão do banco de

horas, sendo todas recusadas pelos trabalhadores.

Durante o mês de Dezembro, em que habitualmente a

empresa suprimia folgas aos trabalhadores, foi regu-

larizada a situação sendo a FNAC a compensar esses

dias conforme o Contrato Colectívo de Trabalho (ou

seja uma folga trabalhada equivale a 2 dias de descan-

so compensatório). conseguiu-se a colocação de fruta
nos refeitórios.



PINGO DOCE

Problemas existentes nas lojas Pingo Doce de Lisboa:
. Falta de cumprimento por parte da empresa do

Contrato Colectivo de Trabalho em relação aos

horários de trabalho;
. Mau estado de conservação das cadeiras das

operadoras de caixa;
. Falta de horários flexíveis, para as mães recentes.
. O aumento de 1 para2 horas de almoço para a

mulher que amamenta ou está no primeiro ano de

aleitação;
. A repressão dos trabalhadores. Não podem

conversar entre si, sendo permanentemente

controlados.
. Duranle as acções do Sindicato, à porta das

lojas, a "polícia interna" da empresa apresenta-se
enquanto a acção durar, tentado desmobilizar
qualquer trabalhador que queira participar.

Através da acção sindical, conseguiu-se:
. A renovação das cadelras das operadoras de caixq

nas lojas;
. Que quem amamenta ou dá aleitação no primeiro

ano de vida, tenha apenas t h de almoço.
. No combate à repressão (muitas vezes difícil de

provar) conseguiu-se afastar chefes de secção e o

gerente da loja do Pingo Doce das Torres da Luz.
. Grande piquete de greve no Pingo Doce das Torres

da Luz no dia 18 de Novembro e se não fosse a

substituição de trabalhadores em greve a loja tinha
sido fechada.

. Horários flexíveis para as mães trabalhadoras.

. A grande vitória dos trabalhadores do Pingo Doce

da Graça, com o apoio dos vereadores do PCP: o

fecho da loja e o início das obras acabando com o

risco de quem trabalha no local e dos clientes da

loja.
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Em 2017 os trabalhadores do Dia Minipreço efectua-

ram duas grandes acções à porta da sede da empresa,

em luta pelo Caderno Reivindicativo. Temos de saudar

a grande participaÇão dos trabalhadores nestas acções

de luta para exigir da empresa melhores salários e me-

lhores condições de vida.

Com a sua luta os trabalhadores alcançaram uma

grande vitÓria ao derrotar a intenção da empresa da

criação do banco de horas, com a recusa total de todos
os trabalhadores da empresa.

Temos de saudar também lodas as outras greves em

que os trabalhadores participaram na luta pelos seus

direitos. Grande participação nas greves ao dia 25 de

Abril e dia '1." Maio, em que várias dezenas de lojas esti-

veram encerradas.

AtDI

Na empresa ALDI vários direitos são desrespeitados.

Ao fazer a süa denúncia, os trabalhadores consegui-

ram resolver alguns dos mais flagrantes ataques, em-

bora continuem a existir situações intoleráveis: estes

trabalhadores, que são operadores de loja, ao picarem

o ponto depois de saírem, são ainda obrigados a limpar

as casas de banho e o parque de estaclonamento.

Quando vão de férias, são-lhes descontados os dias

que gozaram no vencimento do mês seguinte.

Estes são apenas alguns exemplos das várias

lutas travadas e conquistas alcançadas.

Muitas mais ficam por relatar!



Os Trabalhadores podem contar com o PCP na luta diária que travam,
desde os locais de trabalho à Assembleia da República.

Exemplo disso foram os projectos de lei levados à Assembléia da
República, no passado dia14 de MarÇo,que visam o fim da caducidade
das convenções colectivas de trabalho, que repunham o princípio
do tratamento mais favorável dos trabalhadores, que revogavam a

adaptabilidade e os bancos de horas.

Nesta votação o PS, mais uma vez, juntou-se à direita,
optando pelo lado do patrões, contra os trabalhadores.

A unidade e luta dos trabalhadores em
torno da organizaÇão sindical, é decisiva
para pôr termo à desregulação de horários,
taat-rrrr
à imposição do banco de horas, ao trabalho precário,
aos salários baixos e à discriminação salarial,
à repressão e à peÍseguição de activistas sindicais,
ao bloqueamento da contratação colectiva,
ao desrespeito pelos direitos mais elementaÍes dos
trabalhadores e das suas famílias.

OrganizaçÕes do PCP na Grande Distribuição, Lisboa
email correio6ldorl.pcp.pt
site dorl.pcp.pt
telefone 213 307 000
morada Avenida da Liberdade 170, Lisboa tuã6§


