
Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo

Realizamos no último dia 29 em Araraquara, o I Fórum de Discussões das Relações de 
Trabalho no Âmbito do Direito Sindical, promovido pelo SINDIFRANCO-SP. 

O evento foi considerado um sucesso pelos seus participantes e organizadores. Nesta 
sua primeira etapa, o Fórum foi especialmente direcionado para atender e dirimir as 
demandas trabalhistas que as ACF'S vêm enfrentando no interior do nosso estado, e contou 
com a presença de 84 empresários.

A diretoria do Sindifranco acredita que os objetivos foram plenamente alcançados e 
que a partir de agora, os franqueados e contadores, que tiveram a oportunidade de participar, 
estarão mais preparados para avaliarem os riscos e as implicações que poderão advir de uma 
ação isolada, sem que haja uma orientação ou intermediação do seu Sindicato Patronal. 

O ponto alto do evento foi a palestra ministrada pelo Doutor José Fernando Moro, do 
escritório MORO & SCALAMANDRÉ ADVOCACIA, Secretário Geral do Trabalho do Tribunal 
Regional do Trabalho e professor de Processo do Trabalho da Escola Superior de Advocacia 
Trabalhista da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo.

Dentre os vários temas abordados, os que mais se destacaram gerando inúmeros 
questionamentos foram os que diziam respeito às Convenções e Acordos Coletivos do 
Trabalho, SEAAC's,Contribuições Sindicais, Contratação e Homologação de 
funcionários,Riscos de um Enquadramento Sindical Profissional errado,Reajustes 
Salariais,entre outros. 

O SINDIFRANCO-SP realizará o mesmo evento com sua versão para a Capital, no dia 27 de outubro.
Fique atento às comunicações dos próximos dias e aproveite esta importante oportunidade!

Atenção!

SINDIFRANCO-SP REALIZA I FÓRUM DE
DISCUSSÕES DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Av Paulista 1765 - Cj 72 - 7ºandar - Sls 727/728 - São Paulo - SP - 01311-200
Fones: (11) 3170-3162 • 3170-3129  - e-mail: atendimento@sindifranco.org.br

Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo

I Fórum de Discussões das Relações de Trabalho 
no Âmbito do Direito Sindical

** Agora na Capital **

Você, proprietário de Agência de Correios Franqueada e o seu contador, são nossos convidados para este importante 
encontro. Juntos, estaremos equalizando e dirimindo, de uma vez por todas, as dúvidas que envolvem este tema.

Para tanto, convidamos como palestrante o Dr. José Fernando Moro, do escritório Moro & Scalamandré, Secretário Geral 
do Tribunal Regional do Trabalho por três presidências sucessivas, condecorado com a Ordem do Mérito Judiciário do 
Trabalho pelo Tribunal Superior do Trabalho, Professor de Processo do Trabalho na Escola da Magistratura Trabalhista 
da Segunda Região e Escola Superior de Advocacia Trabalhista da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo.

PARTICIPE E FIQUE POR DENTRO DE TEMAS COMO:

?Procedimentos administrativos e de pessoal das ACFs, quanto às convenções coletivas e reajustes de salários;
?Contratação e homologação de funcionários;
?Benefícios e direitos adquiridos;
?Contribuição sindical profissional e assistenciais;
?Representação sindical patronal;
?Situação atual da representação sindical dos nossos funcionários;
?Sindicato do Comércio x SEAAC x CORREIOS/SINTECT x SEEDESP X SINDIPRESS e outros. O que 

fazer?;
?Formas para solucionarmos conflitos do trabalho no dia a dia da rede franqueada;
?Procedimentos e postura das ACFs com relação às ações promovidas pelos SEAACs;
?Riscos e perigos de um enquadramento sindical errado.

Você tem idéia de qual é o seu passivo trabalhista hoje?

EVITE PROBLEMAS, PARTICIPE!
INSCRIÇÕES GRATUITAS  - NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!

LOCALIZAÇÃO

Data:
27 de outubro,segunda-feira

Programação:
13:30 - Credenciamento e entrega de material

14:00 - Apresentação Institucional
Palestra Dr. Moro

Debates
17:30 - Café de encerramento 

Local:
Espaço do Bosque - Business Park

Rua Werner Siemens, 111 - São Paulo
(ao lado da Ponte do Piqueri - Marg. Tietê)
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“Os desafios de um dirigente sindical são inúmeros e 
contemplam quase sempre , uma gama maior de ônus 
que quaisquer bônus de qualquer natureza.”

A redemocratização e a estabilidade econômica 
brasileira alteram, de modo profundo o direito coletivo do 
trabalho, a justiça trabalhista e o sindicalismo. 

Quanto maior for a organização e a profissionalização, 
mais forte será o nosso Sindicato. Temos que direcionar todos 
os nossos esforços, no sentido de mantermos a rede bem 
informada, preparada e principalmente agindo em consonância 
com o Sindicato.

Precisamos estar em permanente estado de alerta nos 
reciclando, pois do contrário corremos sérios riscos diante dos 
desafios de um tempo novo que se anuncia.

Presidente Samir Nakad

Diretor de organização Chamoun Hanna Joukeh 

"O Sindifranco passou a demarcar transformações 
importantes no cenário sindical do Estado de São Paulo" 

O marco das transformações do nosso Sindifranco tem 
menos de dez meses. O ano de 2008, com a posse da nova 
diretoria, iniciou-se o período mais profundo de mudanças hoje 
compatíveis com a sua importância e legitimação. A fórmula deste 
crescimento, esta diretamente relacionada à conscientização 
cada vez maior dos franqueados, acerca do papel e das 
atribuições que o seu Sindicato Patronal tem para com eles e vice - 
versa. 

" O enquadramento sindical não é uma questão de livre escolha" 

A Consolidação das Leis do Trabalho define todas as regras da relação 
entre empregador e empregado, estabelecendo regras de direito individual e 
coletivo.

O enquadramento sindical é atividade fundamental para que estas 
categorias identifiquem as entidades que os representam, as normas coletivas a 
que estão sujeitos, bem como os beneficiários das respectivas contribuições. 
Não decorre de ato voluntário, ou seja, o desejo do empregador ou opção do 
empregado em participar dessa ou daquela categoria, mas sim, da atividade 
econômica preponderante da empresa em que atuam.

Diretor do Sindifranco Samuel Lopes 

“Pretendentes a representante da categoria profissional dos nossos 
empregados é o que não faltam" 

O Sindifranco este ano, recebeu pautas de reivindicações dos 
seguintes Sindicatos: Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de 
Correios Telégrafos (SINTECT), Sindicato dos Empregados de Agentes 
Autônomos do Comércio, Assessoramento, Perícias e Pesquisas e de 
Empresas Contábeis (SEAAC), Sindicato dos Empregados em Empresas 
Distribuidoras de Gêneros em Geral, Sindicato dos Engenheiros, Sindicato 
das Secretárias, Sindicato dos Empregados em Empresas Prestadoras de 
Serviços a Terceiros (SEEDESP).

Todos estes sindicatos se auto-intitulam representantes dos 
funcionários das Agências de Correios Franqueadas, mas nenhum tem a

Vice-Presidente Décio Rocha
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Diretoria do Sindifranco e convidados
Chamoun Joukeh, Décio Rocha, Isabel Tayetti, Samuel Lopes, Dr. Fernando Moro,

Samir Nakad, Celso Calleff, Ivan Santos, Dr. Paulo Minervino

O sindicato dos comerciários em 
teste abriu mão das contribuições 
sindicais da categoria

“Tendo em vista todas as ações 
sindicais do SINDIFRANCO na defesa 
dos interesses das agências de correio 
franqueadas, notadamente quanto ao 
enquadramento sindical profissional, 
diante da absoluta ausência de 
legitimidade dos SEAAC´S, acrescido 
o fato de que, muito embora em ação 
de consignação o Sindicato dos 
Comerciários tenha, em tese, aberto 
mão das contribuições sindicais, 
permanece essa entidade profissional 
i ns tando  o  S INDIFRANCO a  
n e g o c i a ç õ e s  c o l e t i v a s  p a r a  
implantação de PLR. Assim, ante a 
dúbia posição dos Comerciários, em 
conflito com as ações e manifestações 
dos SEAAC´S, o que interessa as 
empresas representadas pelo 
SINDIFRANCO é a obtenção de 
quitações e segurança jurídica a todas 
as empresas, eliminando riscos e 
tomando iniciativas de proteção aos 
interesses patronais, o que vem 
ocorrendo através da ação de nossa 
entidade. “

Dr. Fernando Moro

Sindifranco

“Equilibrando as relações de trabalho com uma visão realista, através de uma mentalidade positiva”

legitimação comprovada em sua Carta Sindical, documento este, expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 
fundamental para a representação de qualquer categoria. Enquanto isto não ocorre, não poderemos jamais reconhecer a 
legitimidade de quem quer que seja, sem que este nos apresente os pré-requisitos fundamentais para início de uma 
negociação, o risco seria muito grande. Até lá, a nossa melhor ferramenta é a Consolidação das Leis de Trabalho - CLT.
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