SIPAN AIPAN ABC realiza reunião de diretoria (17/03)
Na última quarta -feira, 17 de março, o SIPAN AIPAN ABC realizou sua Reunião de Diretoria,
transmitida online pelo YouTube . Participaram do encontro Antonio Carlos Henriques,
presidente do sindicato; Manuel Franco de Melim, presidente da AIPAN; e Paulo Marcondes,
representante do SENAI.
Marcondes comentou as possibilidades de cursos oferecidos pelo SENAI São Paulo nos
setores de panificação e confeitaria. Ele falou sobre a parceria com o SEBRAE São Paulo,
destacando a Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, instalada no SENAI de Santo André.
Apesar de o lockdown ter interrompido as aulas e a pandemia tornar incerta a volta
das
atividades presenciais, a previsão é que cursos remotos sejam anunciados nos próximos dias.
O convidado também se colocou à disposição para ajudar no projeto de capacitação em
gestão de negócios para donos de padaria, comentado em reuniões anteriores.
Emanuel Teixeira, diretor Adjunto do CIESP ABC, relembrou que a eleição da FIESP
acontecerá no próximo mês de julho. “Estamos lutando, como o nosso presidente Paulo Skaf,
naqueles ideais que todos sabemos da indústria, que é quem puxa realmente o
desenvo lvimento do país. É importante que tenhamos união para que a gente possa continuar
lutando para um Brasil melhor. Um país só é forte, isso o mundo todo nos prova, quando tem
uma indústria forte e com tecnologia”, comentou.
Henriques comunicou que houve um aditivo à convenção coletiva de trabalho de 2021. A
cláusula 1 permite a redução de jornadas e salários de forma proporcional, limitado a 25%,
observando que a negociação direta com o funcionário pode ultrapassar esse percentual. A
segunda cláusula do adi tivo adia, por 90 dias, o pagamento da primeira parcela de PLR,
podendo ser paga até o 5º dia útil de julho de 2021. Também fica adiado por 30 dias o
pagamento do abono salarial do dia do trabalhador da categoria (dia do padeiro), que também
deve ser pago até o 5º dia útil de julho deste ano. No caso de dúvidas, a secretaria do SIPAN
AIPAN ABC permanece disponível para esclarecimentos.
O presidente do SIPAN também voltou a afirmar que o sindicato está auxiliando em um projeto
de lei para que o setor possa ter condições diferenciadas no pagamento de questões periciais.
A reunião foi gravada e está disponível na íntegra no canal oficial SIPAN AIPAN no Youtube.
Para acessar, clique aqui .

