SIPAN AIPAN ABC discute fase emergencial em reunião de diretoria (24/03)
Na última quarta-feira, 24 de março, o SIPAN AIPAN ABC realizou mais uma Reunião de
Diretoria, transmitida pelo YouTube. Participaram do encontro Antonio Carlos Henriques,
presidente do sindicato, e Manuel Franco de Melim, presidente da AIPAN. Na pauta a situação
das padarias do Grande ABC na fase emergencial entre outros assunto.
Henriques comentou que, segundo o Gerente da FIESP Brasília, não há previsão de
aprovação de projeto que permita a liberação de crédito via Pronampe e a suspensão de
contratos de trabalho, que o Governo Federal está tentando aprovar.
Rosi Catharino e Christian Lorenzini, do Departamento Jurídico, entraram remotamente na
reunião. Rosi Catharino reforçou a importância do cumprimento das medidas de segurança,
principalmente entre os funcionários e nos ambientes utilizados somente por eles, como
refeitórios e vestiários.
Christian alertou que as cidades de Santo André e São Bernardo irão considerar feriados os
dias 29, 30 e 31 de março e 01 de abril. Sobre os pagamentos aos funcionários, o advogado
concluiu que a decisão mais prudente é pagar os funcionários que trabalharem nessas datas
com 100% de acréscimo ou tentar, no futuro, uma folga compensatória. “Acho que essa é a
saída mais segura”, alertou. Em relação às reduções de horário, ele informou que o
departamento tentará, judicialmente, uniformizar e seguir o padrão do decreto do governo do
estado. Até o momento da reunião não havia novidades sobre Mauá e Diadema.
No caso das padarias que precisarem reduzir o funcionamento durante o “feriadão”, seja por
decisão própria ou para atender normas locais, as horas trabalhadas a menos podem ser
consideradas para um banco de horas e devem ser “devolvidas” pelos funcionários em até
seis meses. Henriques complementou com informações do sindicato dos trabalhadores da
categoria, dizendo que a redução de jornadas e salários, em 25%, deverá ser acordada em
breve.
Rafael Pepino, da Cotelogo, apresentou a iniciativa SIPAN AIPAN Negócios, uma nova
plataforma com o objetivo de facilitar e trazer vantagens ao processo de compra de produtos
para as paniﬁcadoras, com condições especiais negociadas diretamente com os fornecedores.
Uma demonstração do funcionamento, que é similar ao de uma loja online comum, foi feita
durante a live. A ferramenta será lançada em breve.
A reunião foi gravada e está disponível na íntegra no canal oﬁcial SIPAN AIPAN no Youtube.
Para acessar, clique aqui.

