
Prezado Colega, 

No próximo dia 28 do corrente mês, realizaremos nossa Assembléia onde 
discutiremos a Pauta de Reivindicações apresentada pelo Sintelpost, sindicato 
que representa nossos funcionários. 

A partir dessa Assembléia, daremos início às negociações com o referido 
sindicato profissional, para formalização de nossa Convenção Coletiva, que será 
instituída durante o mês de Fevereiro e terá no mínimo um ano de vigência. 

Importante ressaltar que a oportunidade de discutirmos o assunto é nessa 
Assembléia e que após essa ocasião não haverá como ouvirmos nossa categoria, 
em razão da absoluta falta de tempo para tal. 

Portanto, não corra o risco de se ausentar, pois, o impacto da Convenção 
Coletiva poderá causar-lhe transtornos, se não houver assimilação das cláusulas 
que serão negociadas. 

Aguardamos sua presença, afinal, cremos que você não irá se omitir nesse 
importante momento. 

Atenciosamente. 

Samir Nakad. 

Presidente.
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Caros Franqueados,

Dia 28 de janeiro de 2010, acontecerá Assembléia Geral do SINDIFRANCO na 

Ciesp, em Campinas, na Rua Padre Camargo Lacerda, 37 - Bonfim 

. A presença de cada um se faz muito importante, pois, definiremos os 
cargos e salários na nossa categoria, para darmos início à negociação da Convenção 
Coletiva.

Pedimos a gentileza de todos, que nos confirmem presença por e-mail através do 
formulário anexado enviando para o endereço: , 
até o dia 20 de janeiro de 2010 às 13h00, para que possamos organizar espaço 
suficiente para que todos se sintam confortáveis.

Atenciosamente,

Diretoria SINDIFRANCO

(Mapa 
Abaixo)

atendimento@sindifranco.org.br

O CUSTO DE SUA FOLHA DE PAGAMENTO EM FACE À NOVA REMUNERAÇÃO DA ECT 
PODE IMPACTAR SIGNIFICAMENTE EM SEUS LUCROS, PORTANTO COMPAREÇA!
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