Sipan mantem agenda de reuniões virtuais
O Sipan (Sindicato da Indústria de Paniﬁcação e Confeitaria de Santo André) manteve sua agenda de reuniões de
diretoria, que agora são transmitidas pelo canal do sindicato no YouTube, seguindo assim as recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) de evitar aglomerações.
“Estamos há pouco mais de um ano nos adequando para mantermos nossa agenda e seguir todas as orientações
sanitárias. Mesmo com a nova forma, conseguimos levar aos nossos associados todas as informações
relevantes para o setor e auxilia-los em todas as questões”, comenta Antonio Carlos Henriques, presidente do
Sindicato.
Na reunião que aconteceu no dia 17 de março, além das presenças de Antonio Carlos Henriques e Manuel
Franco de Melim, presidente da Aipan (Associação dos Industriais de Paniﬁcação e Confeitaria do Grande ABC),
também esteve presente Paulo Marcondes, representante do Senai.
Durante o evento, Paulo Marcondes destacou as possibilidades de cursos nos setores de paniﬁcação e
confeitaria oferecidos pelo Senai São Paulo. Falou ainda sobre a parceria com o Sebrae de São Paulo,
ressaltando a Escola Móvel de Paniﬁcação e Confeitaria instalada no Senai de Santo André.
Na ocasião, o presidente do Sipan, Antonio Carlos Henriques, comunicou o aditivo à convenção coletiva de
trabalho de 2021: a redução de jornadas e salários de forma proporcional, limitado a 25%; o adiamento por 90
dias do pagamento da primeira parcela de PLR e de 30 dias para o pagamento do abono salarial do dia do
trabalhador da categoria, ambos podendo ser pagos até o quinto dia útil de julho de 2021.
Na reunião de diretoria que ocorreu no dia 24 de março, o principal assunto discutido foi sobre a situação das
padarias do Grande ABC na fase emergencial. O presidente do Sipan avisou que ainda não havia previsão,
segundo o gerente da Fiesp Brasília, para a aprovação de projeto que permita a liberação de crédito via
Pronampe e a suspensão de contratos de trabalho.
Ainda na reunião, Rafael Pepino da Cotelogo, apresentou a iniciativa Sipan Aipan Negócios, uma nova
plataforma que tem como objetivo facilitar e trazer vantagens ao processo de compra de produtos para as
paniﬁcadoras, com condições especiais negociadas diretamente com fornecedores.
Na última reunião, ocorrida no dia 07 de abril, os assuntos abordados foram a situação das padarias nos feriados
prolongados e a manutenção da fase emergencial. O presidente do Sipan destacou os horários de
funcionamento dos estabelecimentos durante esta fase. Em Santo André e São Bernardo, que durante o feriadão
o fechamento era as 17 horas, voltaram para as 19 horas e delivery até as 24 horas. Já em São Caetano do Sul,
Mauá e Ribeirão Pires, o horário para o encerramento das atividades é as 20 horas. Até o ﬁnal da reunião, o
Sindicato não havia conseguido nenhuma informação sobre o funcionamento dos estabelecimentos em
Diadema.

