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SINDIFRANCO NA DEFESA DOS FRANQUEADOS
O SINDIFRANCO tem recebido, nos últimos quarenta dias, convocações,
convites e notificações para supostas negociações coletivas com as diversas
entidades que se auto arrogam a representação sindical profissional.
Fundamental destacar que nossa posição, com relação a quaisquer
iniciativas dessa natureza sempre será, a de vinculação de tais chamamentos à
intermediação na presença de um órgão oficial, especialmente as Delegacias
Regionais do Trabalho.
O que nos motiva a essa tomada de posição é o fato de que, na qualidade de
legítimos e únicos representantes de todos os franqueados dos Correios do Estado
de São Paulo, não poderíamos, jamais, desde logo, reconhecer a legitimidade de
quem quer que seja, sem que este nos apresente os pré-requisitos fundamentais
para inicio de uma negociação.
O SINDIFRANCO está preparado e legitimado a negociar com
qualquer entidade de representação profissional, desde que
comprovadamente legitimada e legítima.
Conhecemos melhor que ninguém, os verdadeiros problemas e as atuais
aflições do nosso negócio, as dificuldades operacionais, notadamente diante da
drástica e progressiva redução do comissionamento, bem como as sucessivas
majorações de custeio de nossa atividade.
Não nos recusamos à interlocução junto a qualquer órgão de representação,
desde que legítimo e na presença de autoridade governamental. O que não
admitiremos, na defesa dos interesses dos franqueados, é temer provocações as
quais temos sido alvo, todas com o claro objetivo de nos colocar em posição que
não admitiremos: a de constrangimento.
CONSIGNAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DOS EMPREGADOS
Já iniciamos os procedimentos para consignação judicial dos valores
relativos às contribuições sindicais em favor dos nossos empregados perante a
Justiça do Trabalho.
Já havíamos esclarecido e reafirmamos, que a medida eleita nos desobriga
em relação a qualquer problema ou cobrança futura em relação à matéria,
assegurando a posição de todas as empresas.
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