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

Caros associados,

As expressões, comentários ou adjetivos utilizados pelo sindicato profissional só revelam o desejo 
desta entidade em promover através de tais manifestações, aproximação com os empregados de 
nossas agências. 

Não cabe ao SINDIFRANCO, sindicato patronal, qualquer gestão ou debate nesse passo, sobretudo após 
termos conquistado uma norma coletiva que, ao contrário do que poucos podem entender e assimilar, 
foi, do ponto de vista patronal, efetivamente uma conquista por óbvias razões (REAJUSTE SALARIAL 
EQUIVALENTE A INFLAÇÃO DO PERÍODO, O MENOR DE TODAS AS CATEGORIAS).

O que há de substantivo e real é:

QUANTO A CLÁUSULA 47ª objeto de e-mail questionando o comentário da referida clausula publicada 
no Livreto " Convenção Coletiva Comentada" ,afirmamos que para NOSSO SINDICATO PATRONAL, não 
tem qualquer repercussão, mesmo por que os comentários deveriam ter sido feitas na clausula 46ª 
¨Contribuição assistencial profissional¨ . 

Quanto ao ônus e impacto da nova convenção coletiva também objeto de e-mail indaga-se: 

QUAIS OS “BENEFÍCIOS” INSTITUÍDOS PELA CONVENÇÃO QUE SÃO OBRIGATÓRIOS OU NÃO ADVINDOS DE 
LEI ANTERIOR?

Se lida com atenção, verificarão as agências que a realidade é singela: Temos uma convenção coletiva 
(que é obrigatória para todas as categorias e não decorrente do gênio criativo do SINDIFRANCO) que 
não impôs ÚNICA obrigação adicional àquelas já existentes. Ao contrário, em alguns casos, até mesmo 
facultou, mediante acordo, adaptações favoráveis às agências.

A única razão para justificar que a convenção coletiva tenha criado “novos” ônus às empresas, 
somente pode decorrer do fato de que anteriormente, algumas agências ignoravam o cumprimento da 
legislação trabalhista.

É o que nos cumpre esclarecer, razão pela qual recomendamos que toda a rede fique atenta para 
interpretações inadequadas do sindicato profissional, comunicando imediatamente o SINDIFRANCO 
para tomada de providências cabíveis.

A Diretoria
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