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Tribunal Regional do Trabalho acata,
por unanimidade, recurso do SINDIFRANCO
A assessoria jurídica do SINDIFRANCO obteve importante vitória na Justiça Trabalhista. A 8ª Turma do
TRT da 2ª Região acatou, por unanimidade, no dia 08 de novembro, recurso do sindicato referente a
processo promovido por ex-funcionários da Pre Port Serviços Postais, por meio do SEAAC, afastando a
condenação ao pagamento do tíquete-refeição. Essa decisão é de grande importância, pois a discussão
refere-se a benefícios concedidos em dissídios coletivos, apreciados e julgados pelo próprio TRT.
A assessoria jurídica do SINDIFRANCO alerta aos associados que não deixem questões pendentes.
Informe-se sobre o que o jurídico do sindicato pode fazer para assessorar e solucionar demandas
trabalhistas da sua ACF.
Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail jurídico@sindifranco.org.br

Parabéns à ABRAPOST por mais esta etapa vencida
O Sindicato das Agências de Correios Franqueadas do Estado de São Paulo (Sindifranco-SP) gostaria de
destacar a mobilização, o empenho e o esforço da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços
Postais, no sentido de obter uma solução para a regulamentação do setor postal e da manutenção da atual
rede de franqueados dos Correios. Os dirigentes da ABRAPOST São Paulo e da Nacional puderam dar
uma clara demonstração de que a união faz a força.
O resultado desse trabalho veio no dia 27 de novembro, data em que se expiravam os contratos das ACFs
com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com a publicação, no Diário Oficial da União, da
Medida Provisória 403/2007, que cria a franquia postal e estende os atuais contratos por um período inicial
de 18 meses.
Por todo este trabalho saudamos a associação. Temos a convicção de que a MP será aprovada e também
a respectiva regulamentação da atividade de franquia postal, que provou, por meio dos resultados obtidos
consecutivamente ao longo dos anos, ser um modelo de gestão vitoriosa para a ECT e principalmente à
população brasileira, no que diz respeito à qualidade e eficiência no atendimento postal.
Reflexão
Na hora de sua morte, um velho muito querido e respeitado na
cidade chamou seus filhos e apresentou-lhes dez flechas
atadas, pedindo-lhes que quebrassem o feicho. Como nenhum
o pudesse fazer, tomou as flechas, desamarrou-as e começou
a quebrá-las uma a uma e ensinou:
“Unidos, ninguém poderá vencê-los. Desunidos, até um
moribundo, como eu, poderá destruí-los.”
Logo em seguida fechou seus olhos e partiu em paz.
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