Campanha Solidária
Trabalhadores e Padarias do ABC Contra a Fome
O Sipan (Sindicato da Indústria de Paniﬁcação e Confeitaria de Santo André) e a
Aipan (Associação dos Industriais de Paniﬁcação e Confeitaria do Grande ABC) em
parceria com o Sindicato dos Padeiros de São Paulo, lançaram a “Campanha
Solidária de Doação de Alimentos”.
O presidente do Sipan, Antonio Carlos Henriques, disse que a ideia surgiu durante
as tratativas da Negociação Trabalhista. “Existe uma preocupação tão grande
quanto à fome, que paramos de negociar e nos voltamos para a Campanha. Dessa
forma, os paniﬁcadores, os trabalhadores de paniﬁcação e os clientes das padarias,
poderão ajudar a arrecadar alimentos para amenizar um pouco a fome que assola o
país”, comenta.
As primeiras cestas foram doadas no dia do lançamento da Campanha, no dia 28 de
abril, durante a palestra “A Liderança Nossa de Cada Dia!”. Ao todo foram mais de
200 cestas doadas pelos paniﬁcadores. “Muito bom começar com esse apoio. Tenho
certeza que a Campanha será um sucesso”, ﬁnalizou Henriques.
A Palestra
Daniel Muller, palestrante motivacional, trouxe toda sua expertise para os
paniﬁcadores parceiros do Sindicato. “Utilizamos um método de cinco pilares, que
quando estruturados e bem desenvolvidos os resultados mudam, sendo o principal
deles a liderança. A ideia é incentivar o paniﬁcador a desenvolver a sua liderança,
uma ferramenta de mudança para construir resultados”, explica.
O primeiro pilar apresentado por Daniel foi energia. Para ele sem energia nada
acontece. No segundo pilar estão as pessoas. Ele destaca que é preciso cuidar do
cliente, interessar-se por ele para que o sentimento retorne, “interesse-se por seu
cliente que ele vai se interessar por você, aﬁnal, tudo é feito por pessoas”.
A comunicação é listada como o terceiro pilar fundamental. É precisar saber se
comunicar deixar clara suas ideias, seus comandos. Segundo o palestrante, um líder
eﬁcaz sabe se comunicar e motivar sua equipe. O quarto pilar é a verdade. “Há
verdades limitantes e verdades libertadoras. A limitante é aquela que já possa ter
feito sentido em algum momento, mas hoje não mais. As libertadoras são todas
aquelas que te motivam a crescer, estar em busca de algo sempre.
O quinto e último pilar é chamado de “o seu maior poder”. A autoconﬁança é
necessária para obter sucesso e se transformar em um líder competente. “Toda
pessoa de sucesso tem medo, mas esse medo não paralisa, ele sempre segue a
diante, porque a autoconﬁança é ter fé em você”, termina Daniel Muller.

