
I Workshop Rede Franqueada DR/SPI 

Alinhar procedimentos será o caminho mais curto para 

afastarmos problemas trabalhistas das nossas AGFs 
 

O Sindifranco realizará no próximo dia 17 de outubro de 2014, na 
Cidade Estância de São Pedro, um grande evento que contará com 
a participação de todos os gestores da ECT na DR/SPI. 

O evento será realizado em parceria com a ABRAPOST-SP e 
será aberto para todos os franqueados do Interior e da Capital. 
Nessa oportunidade o Sindicato estará apresentando as últimas 

conclusões vindas do Ministério do Trabalho, alinhamento de 
procedimentos e diretrizes, assim como também tratar de questões 
que ainda suscitam dúvidas e preocupação na rede. 

No bloco conduzido pelo Sindifranco na parte da manhã, no 
Workshop, contaremos com a palestra seguida de perguntas e 
respostas com o Dr. José Fernando Moro, do escritório Moro & 
Scalamandré Advocacia, um dos mais conceituados no país na área 
do direito trabalhista. 

Serão tratados temas como: 

 Disputa pela representação na Base Profissional SPI e SPM; 
 Poder disciplinar do Gesto 
 Limites do poder disciplinar do colaborador; 
 Gestão das rotinas na AGF; 
 Quebra de caixa; 
 Participação nos lucros; 
 Enquadramento sindical dos motoristas e motoboys; 
 Jornada de Trabalho e salários; 
 Alterações do contrato de trabalho; 
 E muito mais. 

A participação de todos será de fundamental importância 

para que possamos alinhar as nossas expectativas e 
procedimentos para esta reta final de 2014 e, assim, 
adentramos em 2015 coesos e mais fortalecidos. 

As informações e inscrições para o evento estão sendo 
concentradas na ABRAPOST-SP. Para efetivação da sua inscrição 
preencha a ficha abaixo e encaminhe para o e-
mail abrapostsp@abrapostsp.org.br ou pelo Fax (11) 3884-7745. 

mailto:abrapostsp@abrapostsp.org.br


Mais detalhes sobre o evento poderão ser obtidos através do 

telefone (11) 2609-8841. 

    
FICHA DE INSCRIÇÃO 

    
Nome da AGF:   

Município:  
E-mail para confirmação da 

inscrição:  

Telefone (  ):  

Nome do Participante 1:   

Nome do Participante 2:    

    

 Franqueado bem informado, é franqueado mais seguro! 

 

Contamos com a participação de todos! 

 

 


