SIPAN/AIPAN reunião
Temas Discutidos:
PRONAMPE, LGPD e Aumento das Ações Trabalhistas
Na última quarta-feira, 10 de março, o SIPAN AIPAN ABC realizou sua Reunião de Diretoria, que foi
transmitida online pelo YouTube. Participaram do encontro Antonio Carlos Henriques, presidente do
sindicato; Renato, diretor; e Manuel Franco de Melim, presidente da AIPAN. Foram discutidos temas como
o aumento das ações trabalhistas e a extensão da carência do PRONAMPE.
Dr. Christian Lorenzini, do Departamento Jurídico SIPAN ABC, participou remotamente da reunião e
comentou que houve uma explosão de ações trabalhistas sobre insalubridade nos últimos meses,
destacando que a maioria delas acontece pela falta de comprovantes de entrega de EPIs, seja por falta de
controle pela empresa ou pela não entrega desses equipamentos. “Essa mentalidade tem que ser
alterada, porque senão, mesmo com assistente técnico e valor de perícia mais baixa, as empresas
continuarão sendo condenadas”, alertou.
Respondendo a questão de um dos associados, Henriques esclareceu sobre a possibilidade de adiamento
do pagamento de PLR este ano, dizendo que o SIPAN trabalhará para que isso ocorra e que acredita que o
Sindicato dos trabalhadores não colocará impedimentos nisso, devido ao momento de crise.
Rogério Shimura participou da reunião por vídeo-chamada. Da escola de paniﬁcação, o proﬁssional
adiantou que parcerias com o SIPAN estão sendo planejadas e aproveitou para deixar uma dica. “Acho que
os paniﬁcadores hoje têm que viabilizar produtos com a parte de fermentação natural, que está muito em
evidência, as pessoas querem saudabilidade”
Sobre o projeto de capacitação em gestão de negócios para donos de padaria, apresentado em reuniões
anteriores, a previsão é que um proﬁssional realize palestra no próximo dia 28/03 - a data será conﬁrmada
posteriormente devido a possíveis restrições que possam surgir com decisões sobre o isolamento social.
O presidente também comentou brevemente a extensão de três meses na carência do PRONAMPE,
aprovada na última terça-feira (09/03), frisando que “o governo só nos entrega algo que é cobrado, e isso
foi cobrado. Nós cobramos a Federação, a Federação cobra o Governo. Os Sindicatos, as Federações, a
CNI, trabalharam para que isso pudesse acontecer”
Sobre a LGPD, Henriques esclareceu que o Sindicato fará sua parte para que as obrigatoriedades da
legislação sejam mais brandas para micro e pequenas empresas. “Temos fora do nosso alcance, muitas
vezes, a questão de dados. Esses dados vão para os nossos contabilistas, e nós não podemos ter essa
responsabilidade”, disse.
A reunião foi gravada e está disponível na íntegra no canal oﬁcial SIPAN AIPAN no Youtube. Para acessar,
clique aqui.

