Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo

Boletim do Sindifranco-SP, 25 de Outubro de 2007 - Nº 05

Sindifranco-SP ganha nova sede
O Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do
Estado de São Paulo (Sindifranco-SP) inaugurou no dia 19
de outubro sua nova sede, no centro da Capital paulista.
“Com essa sede fincaremos definitivamente nossa
bandeira e teremos condições de atender melhor aos
filiados”, disse o presidente do Sindifranco-SP, Samir
Nakad, ao descerrar a placa oficial de inauguração.
O vice-presidente do Sindifranco, Décio Francisco
Gonçalves da Rocha, mostrou toda felicidade pelo
momento que o sindicato passa, com crescimento em
seu quadro associativo e novo espaço para os filiados. “Sem dúvida a sede proporcionará melhores
condições de trabalho para todos”. Ele destacou ainda a importância da entidade para a rede de ACFs e
agradeceu a toda a equipe pelos resultados alcançados.
A solenidade foi prestigiada pela ex-presidente da ABRAPOST nacional Emily Yamashita, que representou
o presidente da ABRAPOST-SP; e os diretores da associação paulista Ronaldo Borges (Institucional),
Simone Rodrigues (Comunicação), Newton Rodrigues Junior (coordenador da Reop -08), entre outros.
Emily desejou sucesso para a diretoria do Sindifranco, destacando a importância das relações
profissionais e dos desafios a serem enfrentados num contexto de contínuas mudanças nas relações do
trabalho. “Minha empresa sempre foi associada do Sindifranco e tenho grande expectativa que a nova
diretoria não medirá esforços para atingir os objetivos em defesa dos interesses dos franqueados”, disse
ela acrescentando que o presidente da ABRAPOST-SP, José Jorge, mantém
confiança nos trabalhos que serão realizados pela atual diretoria do
Sindifranco e coloca a estrutura da ABRAPOST-SP para apoios que se fizerem
necessários.
Samir agradeceu o apoio de sua diretoria e em especial de Samuel de
Oliveira, creditando a ele boa parte das realizações alcançadas. “Temos
muito que fazer, mais com a união, apoio e dedicação nossa tarefa será
amenizada”.
O Sindifranco-SP está localizado na Avenida Paulista nº 1765, Conjunto 72,
salas 727 e 728. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das
8h30 às 18h. Os telefones são (11) 3170-3162 e (11) 3170-3129.
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