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Esclarecimentos sobre a Convenção Coletiva

Em suma: não incumbe à empresa orientar empregados para formulação de oposição do desconto. Incumbe, sim, caso não haja pelo 
empregado prova efetiva de protocolo de oposição à contribuição a tempo e modo, proceder ao desconto.

O Sindicato de empregados denominado SINTELPOST que recentemente celebrou convenção coletiva de trabalho com o SINDIFRANCO não 
foi criado ou estimulado pelo SINDIFRANCO. Trata-se de entidade sindical dos empregados que obteve legalmente seu registro sindical e, 
por essa razão, obriga o SINDIFRANCO a com ele negociar normas e condições de trabalho, desta forma o SINDIFRANCO é obrigado a fazê-
lo.

Mesmo não utilizando politicamente as conquistas as quais obtivemos em favor de nossas ACF´s, a mais expressiva delas merece 
destaque:

Temos hoje uma convenção coletiva válida, sem qualquer impugnação ou contestação por quem quer que seja (Justiça do Trabalho, 
Ministério do Trabalho), ou outros Sindicatos que se diziam representantes de nossos empregados.

Não há uma única cláusula que implica em aumento de despesas ou custos para as agências que respeitam normas trabalhistas e 
previdenciárias.

Todavia, isso não nos acomodará.

Lutaremos por um aditamento à nossa convenção com o SINTELPOST (Sindicato dos Empregados), para que consigamos um salário de 
ingresso de R$ 560 reais, para os trabalhadores recém admitidos pelas empresas, até o término do contrato de experiência.

Não há mais “triênios” aos empregados em ACF´s. Apenas aqueles que já recebem, deverão integrar a parcela denominada triênio aos 
salários pelas agências.

Quanto ao mais, permaneceremos atentos aos anseios e necessidades das nossas agências, as quais representamos, defendemos, 
apoiamos e, sobretudo, temos consciência do delicado momento pelo qual passam.

Fica estabelecido por força de convenções já firmada que se o colaborador exerce função de Secretária , Motorista e Técnicos em Geral 
(Informática, Redes, Manutenção de maquinas, elétrica Etc.. ) devera seguir normas estabelecidas em convenção coletiva destas 
categorias.

Fica assegurado o piso mínimo fixado em convenção. 

SALÁRIO MÍNIMO: É um salário horário, diário ou mensal, correspondendo aos três critérios de base de cálculo respectivos. É inderrogável, 
não tendo validade ato do empregado para do mesmo abrir mão e que será nulo, por se tratar de ato destinado a desvirtuar ou impedir a 
aplicação da lei (CLT, art. 117). O empregado a quem for pago salário inferior, não obstante acordo , terá o direito de reclamar na Justiça 
do Trabalho as diferenças (CLT, art. 118). Acordo ou convenção coletivos, podem reduzir salários acima do mínimo. Porém, a redução não 
poderá afetar o salário mínimo. Existem algumas regras sobre o salário mínimo fixado pela Constituição de 1988 (art. 7o., IV), que são as 
seguintes:

- É a garantia do salário mínimo a todo empregado;

- É a sua fixação através da lei e não mais de outra fonte;

- É a sua unificação nacional;

- A manutenção do seu valor mediante reajustes periódicos de modo a preservar-lhes o poder aquisitivo

Criação do Sintelpost 

Convenção Coletiva de Trabalho

Secretárias, Motoristas e Outros

Meio Período

SINDIFRANCO REALIZA
ASSEMBLÉIA E PROMOVE

ESCLARECIMENTOS SOBRE
A CONVENÇÃO COLETIVA

O Sindifranco na intenção de dirimir dúvidas com relação a aplicação da nossa convenção coletiva, 
contou com a presença de nosso Consultor Jurídico Dr. Jose Fernando Moro que de forma didática 
sanou diversas dúvidas apresentadas pelos presentes a qual transcrevemos abaixo as de maiores 
repercussão.

Contribuição Assistencial em favor do Sindicato dos empregados.

Efetivamente, não é assunto para as agências e sim para seus empregados que poderão, nas próximas 
convenções, entrar em contato o SINTELPOST para excercer o direito de oposição na forma prevista 
pela norma coletiva, ou seja, pessoalmente, na sede do Sindicato ou na forma que a assembléia dos 
empregados deliberar.

A Justiça do Trabalho já se manifestou diversas vezes sobre o tema, estabelecendo que não cabe à 
empresa discutir contribuições em favor de Sindicatos que representam seus empregados.

Contribuição Assistencial 
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Palavra do Presidente
O encerramento de mais um período

01 de Maio
dia do

TRABALHO

Algo que todo mundo quer ter, mas não demais.
Quem tem comemora. Quem não tem busca.

Todos precisam. E quem exerce merece parabéns.

Homenagem do Sindifranco/SP a
todos os empresários que exercem

a prerrogativa de gerar empregos
fazendo pessoas dignas e felizes!

Empresários aprovam prestação de
contas do Sindifranco

Prezados amigos e amigas, 

Nossa entidade tem procurado realizar um trabalho de 
importância para o fortalecimento das ACFs, mobilizando-se 
no sentido de oferecer soluções e propor medidas viáveis para 
construção de uma relação saudável, tanto com nossos 
colaboradores, como entre os associados. 

Não tenho dúvidas de que esse trabalho, com conquistas 
concretas já firmadas, terá reflexos positivos no contexto de nossa história de 
associativismo. 

Agora, estaremos envidando esforços na busca de oportunidades que fortaleçam ainda 
mais nossa entidade, ofertando um espectro maior e melhor de serviços concernentes a 
nossa representatividade. 

Aproveito para agradecer aos nossos diretores, pessoas sábias e de boa vontade que se 
dispuseram com abnegação, coragem e competência, a abraçar o ideal nobre de 
praticamente recriar nossa entidade e formatar seu funcionamento, contribuindo 
decisivamente com o sucesso das ultimas conquistas. 

Abraços a todos. 

Samir Nakad. 

No último dia 18 de 
maio, Franqueados de 
Agencia dos Correios 
ACFs , reunidos em 
assembléia, aprovaram 
por unanimidade as 
contas do sindicato do 
exercício de 2009. O 
sindicato é mantido pela 
contribuição mensal dos 
seus associados e por 
recursos provenientes 
da contribuição sindical, 
repassada pela Caixa 
Econômica Federal no 
mês de Janeiro. 

Segundo o Diretor de Finanças do Sindifranco, Sr. Pedro Hisashi, o 
Conselho Fiscal tem o papel de acompanhar de perto o 
desenvolvimento das finanças da  entidade, quanto aos seus custos 
operacionais e contratações, e acrescenta que através da 
assembléia geral as contas da diretoria são apreciadas pelos 
associados e votadas. Desta forma antes da aprovação de contas, o 
balanço simplificado do exercício 2009 foi apresentado aos 
presentes e discutido.

O Diretor Samuel Lopes explica que entre as ações financiadas com 
o imposto sindical estão os acordos coletivos firmados a cada data-
base 1º de Fevereiro. Estas ações visa não só garantir acordos 
coletivos com melhores condições de  trabalho e remuneração 
digna para os nossos colaboradores mas algo que fique 
economicamente interessante para todos sem prejudicar o 
equilíbrio financeiro de todas as empresas que congrega o setor. 
Isso não depende de que as empresas sejam associadas a entidade.

E complementa dizendo que a filiação ao Sindifranco é 
importante, pois todos devem contribuir para que a entidade seja 
cada fez mais forte.

Sr Predro Hisashi

Sr Samuel Lopes

O Sr. Parisi acrescentou também a título de uma melhor 
compreensão que, a Contribuição Sindical, uma das fontes de 
recuros dos sindicatos, está prevista nos artigos 578 a 591 da CLT. A 
contribuição é devida por todos os empregados, trabalhadores 
autônomos e empresários, que integrarem uma determinada 
categoria econômica ou profissional. “O objetivo da cobrança é o 
custeio das atividades do Sindicato, seja patronal ou de 
trabalhadores. 

Sr Parisi
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