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Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo

Boletim do Sindifranco-SP, 21 de dezembro de 2007 - Nº 08

Caros (as) Franqueados (as),

O Sindifranco deseja que 2008 seja um ano de prosperidade para a nossa 
categoria. Para isso, é indispensável apontarmos soluções práticas e 
objetivas para os nossos problemas e nos posicionarmos de modo 
verdadeiramente institucional sobre matérias de interesse coletivo. No 
entanto, reconhecemos a importância de amplas discussões sobre 
alternativas propostas para as questões do nosso setor, antes de 
deliberarmos sobre estes temas.

Dessa forma, um dos compromissos da entidade em 2008, de caráter 
prioritário, é a realização de fórum estadual, em São Paulo, para discutirmos 
conjuntamente sobre: 1) enquadramento sindical patronal; 2) identificação do 
sindicato profissional como representante dos interesses dos empregados 
das empresas franqueadas; 3) repercussões e conseqüências jurídicas da 
edição da MP 403/2007, que dispõe sobre o exercício da atividade de 
franquia postal e suas implicações na área trabalhista; 4) e atendimento de 
dúvidas e consultas dos associados sobre temas já enunciados.

A reunião acontecerá ainda no primeiro trimestre de 2008, em data, hora e 
local a serem anunciados. Participarão do encontro advogados, contadores e 
gestores das empresas. Além disso, haverá palestra com especialistas na 
área.

Votos de felicidade – O fim de ano é tempo de harmonia, fraternidade e 
esperança. É época de rememorar conquistas e acreditar que boas novas 
virão. Com este espírito, a diretoria do Sindifranco deseja comemorações 
cheias de paz e alegria nos corações!

Feliz Natal e um 2008 pleno de realizações!

Sindifranco

Sindifranco entra com ação declaratória de ineficácia
Já tramita na 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, sob o número 02515 2007 063 02 00 0, a ação 
declaratória de ineficácia das normas dos Dissídios Coletivos de 2003/2004 e 2004/2005, nos 
quais as Agências Franqueadas dos Correios, sem representação patronal deste sindicato, 
acabaram inseridas por um lamentável equívoco, gerando inúmeras ações de cumprimento contra 
nossas representadas.

Caso seja bem sucedida, a medida pode gerar um efeito benéfico para todas as Agências 
Franqueadas de Correios, notadamente aquelas que foram judicialmente acionadas pelos 
sindicatos de empregados.

Há uma audiência marcada para 18 de junho de 2008. Teremos de aguardar até lá para tirarmos 
um posicionamento da categoria. Novas notícias virão com o desenvolvimento do processo.


	Página 1

