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Sindipan-RS 
apoia campanha 
que valoriza o 
trigo gaúcho
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A qualidade do trigo gaúcho vem se 

destacando, sendo resultado dos 

investimentos e melhorias em diversos 

elos desta cadeia. O Sindipan-RS 

acompanhou este processo ao longo dos 

últimos anos, e com muito orgulho apoia 

esta campanha.

O que reavaliar depois que
a pandemia passar?

Em sua coluna, o consultor Francisco 

Mario Oliveira instiga os 

empreendedores a refletirem sobre o 

modo de administrar os negócios 

após a pandemia, com uma lista de 

sugestões de aspectos a serem 

repensados.

07

Cuidados sanitários 
no serviço de entrega

Nossa colunista Cristina Farah Serafini 

dá importantes orientações sobre 

delivery de alimentos, de forma a 

garantir a entrega de produtos livres 

de contaminação. Além da 

capacitação da equipe e cuidados na 

cozinha, saiba mais sobre embalagens, 

transporte e entregadores.    
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Sindipan-RS realiza 
planejamento 

Divididos em grupos de trabalho, 

membros da diretoria e associados, 

com auxílio de mentoria externa, 

pensam em estratégias para novas 

formas de atuação do Sindicato. O 

planejamento foi denominado Novo 

Sindipan.
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ED I TO RI AL

Com todas as mudanças de impacto no último ano, 

ficou ainda mais evidente a importância do trabalho em 

conjunto e a força dos sindicatos patronais neste sentido. 

Cremos muito na ideia de termos uma atuação realmente 

considerada essencial pelos nossos associados e de parceria 

com as empresas que fazem parte do nosso quadro. Por 

isso, estamos engajados em formatar, juntamente com a 

diretoria e associados, um "Novo Sindipan". 

Assim, iniciamos um planejamento no mês de abril, por 

meio de consultoria externa, utilizando o conceito dos 4 Ps 

do marketing: produto, preço, praça e promoção.

A ideia é, através de grupos de trabalho setoriais, 

construirmos este novo sindicato de forma colaborativa, 

definindo estratégias para chegarmos aos novos associados 

e nos posicionarmos no mercado para os nossos objetivos 

sejam atingidos, principalmente visando a adaptação à era 

digital.

Portanto, em breve teremos novidades! Iremos oferecer 

produtos, buscando dar visibilidade no sentido de 

influenciar a procura dos novos serviços. Estamos 

motivados com esse novo momento e nos dedicando muito 

para pensarmos na melhor forma de fazer a diferença no 

dia a dia dos nossos associados! Una-se a nós nesse novo 

desafio!

Uma virada repleta
de esperança
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— Carla Carnevali Gomes • Presidente do Sindipan-RS
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PERFI L

Padaria
Navegantes 
— José Inácio, Ângela e Tiago Klein  

Conheça a trajetória de quase

30 anos da Padaria

Navegantes, de São Sebastião

do Caí, e o que a empresa espera

do futuro dos negócios. 

Informativo.

 Hoje a Navegantes conta com um enorme portfólio de 

produtos como linha de congelados, fruteira, mercearia, 

bebidas e produção própria de confeitaria, doces finos, 

lanches, salgados para coquetel, fornecimento de pães para 

lancherias, escolas, empresas e prefeituras.

O olhar para o futuro é cheio de novos projetos, 

segundo a trajetória de crescimento constante. 

“Acreditando no futuro melhor para todos, o projeto para 

2022 é a reforma da loja com a ampliação total da área de 

vendas e café”, contam os sócios José Inácio, Ângela e 

Tiago Klein. 

A pandemia do coronavírus, segundo eles, não 

atrapalhou os planos de expansão. “Estamos passando 

muito bem pela pandemia”, contam, “como temos quase 

um mini mercado junto à padaria, e à área de café existente 

não representa muito, 90% dos clientes vem fazer suas 

compras para levar pra casa”, explicam.

Em 1994, na cidade de São Sebastião do Caí, atentos às 

oportunidades do bairro,  a família Klein percebeu a falta 

de uma padaria para atender a comunidade local. Então, os 

empreendedores tiraram do papel suas ideias: alugaram um 

prédio de duas salas (uma para venda e outra, produção) e 

deram início à Padaria Navegantes.

  Na época eram produzidos somente pão francês, pão 

doce, cuca e roscas de polvilho. Na loja, os clientes 

começaram a pedir por produtos de mercearia, pois não 

havia nenhum mercado no bairro. O mix foi crescendo e, 

com isso, a necessidade de mais espaço. Assim, foi 

adquirido um terreno na esquina, quase na frente do 

prédio alugado, para onde a padaria se mudou, em 1997. 

Em 2008, passaram a investir na confeitaria. Em 2016, 

adquiriram um terreno ao lado do prédio existente, onde 

foram construídas as novas instalações para o setor da 

produção, com a assessoria de layout da Diógenes 

Arquitetos, parceiros do Sindipan-RS e colunistas do 
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Campanha reconhece 
valor do trigo gaúcho

MATÉRI A-PRI MA

Com o slogan “Trigo gaúcho! É bom, é gaúcho, é nosso”, 

foi lançada em março a campanha de valorização do trigo 

gaúcho com o apoio do Sindicato das Indústrias de 

Panificação e Confeitaria e de Massas Alimentícias e Biscoitos 

(Sindipan-RS), entidades e organizações. Divulgada em rede 

estadual, em campanhas de rádio, TV, impressos e mídias 

digitais, a ação visa mostrar para toda comunidade gaúcha as 

mudanças e os investimentos de toda a cadeia do trigo que 

repercutiram na evolução da qualidade industrial do cereal, da 

farinha e dos produtos produzidos com o trigo consumidos 

todos os dias por mais de 11 milhões de gaúchos, do café da 

manhã ao jantar.

O trigo produzido no Rio Grande do Sul foi por muito 

tempo criticado, mas nos últimos anos o cenário mudou e a 

cultura tem ganhado cada vez mais força. A pesquisa trouxe 

inovações através de cultivares de trigo que possuam a 

É um orgulho para nós gaúchos termos um trigo 
igual ou superior aos importados, fazendo com que 
ele seja cada vez mais atrativo para a indústria”.

“
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qualidade industrial que atenda as características necessárias 

para se produzir os alimentos derivados do cereal, como pães, 

massas, biscoitos e bolos. Os produtores encontram no 

mercado gaúcho sementes com maior potencial produtivo, 

com maior resistência às doenças no campo, e estão obtendo 

bons lucros nas vendas, viabilizando as últimas safras. Na 

outra ponta, a indústria encontra sua matéria-prima dentro de 

casa e com qualidade semelhante ou até superior à que 

importava principalmente da Argentina e o consumidor tem 

acesso nos supermercados e padarias a produtos de qualidade 

e genuinamente gaúchos, formando assim um círculo virtuoso 

onde todos ganham. 

O gerente comercial para a América Latina da Biotrigo 

Genética, Fernando Michel Wagner, conta que o propósito da 

campanha “Trigo Gaúcho! É bom, é gaúcho, é nosso!” é unir 

todos os elos da cadeia: pesquisa, produtor até chegar ao 

consumidor urbano, para um setor gigante, coeso e alinhado. 

“A produção aqui da nossa terra entrega o que há de melhor 

em qualidade industrial. A campanha tem um objetivo muito 

claro de levar a confiança que vem do campo e já está nos 

moinhos para os lares dos mais de 11 milhões de gaúchos que 

consomem todos os dias uma série de derivados desse grão 

que é um dos mais importantes da agricultura mundial”, 

ressalta. Na opinião da presidente do Sindicato das Indústrias 

de Panificação e Confeitaria e de Massas Alimentícias e 

Biscoitos no Estado do Rio Grande do Sul, Carla Carnevali 

Gomes, o Estado evoluiu muito nos últimos cinco anos em 

qualidade. “É um orgulho para nós gaúchos termos um trigo 

igual ou superior aos importados, fazendo com que ele seja 

cada vez mais atrativo para a indústria”, afirma.

O indicador que comprova a revolução que acontece com a 

triticultura do Rio Grande do Sul é a queda expressiva no 

volume de importação de trigo e de farinha pelos moinhos 

gaúchos nos últimos dois anos. Segundo a Associação Brasileira 

da Indústria do Trigo (Abitrigo), em 2019 e 2020, a queda foi de 

mais de 40%, de um total de 443 mil toneladas para apenas 

259 mil toneladas, ou seja, o Estado reduz a importação porque 

é abastecido com trigo de qualidade, além de circular divisas 

dentro do estado, deixando de enviar milhões de reais para fora 

do país.

 

Carla Carnevali - Presidente do Sindipan-RS 

Um dos propósitos da campanha é que as embalagens 

dos produtos, como farinha, pães massas e biscoitos, 

tenham o selo confirmando que o grão foi produzido no RS.
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Para indústria, 
custos menores 
e maior liquidez  

O Rio Grande do Sul historicamente é um dos maiores 

produtores de trigo do País. Mesmo com a oscilação das áreas 

semeadas nas últimas décadas, a produtividade aumentou em 

torno de 500%. Porém, foi somente nos últimos cinco anos que 

a qualidade industrial começou a acompanhar essa evolução. Em 

2020, por exemplo, o trigo mais semeado no Estado foi testado e 

classificado como trigo grupo 1 na Argentina – onde também é 

cultivado, graças à excelente performance industrial, ou seja, o 

que é produzido no Estado tem padrão de exportação e de 

qualidade igual ou superior aos trigos do país vizinho. 

Para a indústria de panificação gaúcha, produzir o grão em 

solo gaúcho resulta em custos menores e maior liquidez. 

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria do Trigo no 

Estado do Rio Grande do Sul (Sinditrigo/RS), Rogério Tondo, 

houve uma redução significativa do volume de trigo importado 

para abastecer os moinhos do Estado. “Atualmente, mais de 50% 

de toda a farinha produzida no Rio Grande do Sul se destina a 

outros estados do Brasil. Se não fosse a qualidade sanitária e a 

qualidade de utilização do trigo gaúcho, dificilmente os moinhos 

do Estado seriam tão competitivos em outros destinos. Isso é 

muito importante porque agrega valor, renda, impostos para toda 

a cadeia do trigo, valorizando o produtor, moinhos, fabricantes de 

massas, biscoitos e pães do Rio Grande do Sul. Por isso, nosso 

apoio do Sinditrigo à campanha de valorização do trigo gaúcho”, 

disse. O fato de atender estados extremamente exigentes em 

qualidade, garante que o consumidor gaúcho pode estar seguro 

do que consome originado com a matéria prima local.

A iniciativa da campanha é da Biotrigo Genética, 

empresa gaúcha de pesquisa e melhoramento de trigo 

com sede em Passo Fundo/RS e presença em 

diversos países da América Latina e América do 

Norte, e conta com o apoio além do Sindipan/RS, da 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul 

(SEAPDR), Emater/RS-Ascar, Associação das 

Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul (Acergs), 

Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do 

Sul  (Farsul), Federação das Cooperativas 

Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul 

(FeacoAgro), Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Rio Grande do Sul (FETAG),  do 

Sindicato da Indústria do Trigo no Estado do Rio 

Grande do Sul (Sinditrigo/RS), Grupo RBS, Correio do 

Povo e Guaíba e Grupo Band RS. 

Movimento para 
valorizar produção 
gaúchas

Posicione sua 
câmera e assista 
o filme oficial 
da campanha!
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ARTI GO
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Mudança histórica e importante na 
convenção coletiva 2020/2021

— Por Renata Kerkhoff, Advogada (OAB-RS 59.197)

Sócia da Kerkhoff Advogados Associados e Assessora Jurídica do Sindipan-RS

Comprovando a importância de se ter entidades fortes na 

representação dos interesses de uma categoria econômica,  depois 

de várias reuniões de mediação no TRT4,  o Sindipan/RS conseguiu 

concluir a negociação coletiva 2020/2021 com uma vitória 

histórica, tendo sido retirada da Convenção Coletiva de Trabalho a 

obrigatoriedade do fornecimento de pão para os padeiros. 

Sindipan/RS conseguiu 
concluir a negociação 
coletiva 2020/2021 com 
uma reivindicação antiga 
dos empresários.

Esta era uma reivindicação muito antiga dos empresários, 

conquistada com atuação estratégica e firme da Diretoria. 

A obrigatoriedade da entrega de pão aos padeiros estava na 

norma coletiva desde 1942, tempos em que a famílias eram 

grandes e tal prática se mostrava pertinente. Além do que, com a 

vinda da Constituição de 1988, trazendo com ela o princípio da não 

discriminação, alguns empresários acabaram por estender tal 

benefício a outros empregados, principalmente, do setor de 

produção. Tal conduta foi objeto de inúmeras ações trabalhista e, 

não raros os casos, resultou em prejuízo da empresa. 

Portanto, a partir de 01/09/2020, as empresas ficam 

dispensadas de fornecer o meio quilo de pão. Entretanto, diante do 

reconhecimento da historicidade da cláusula retirada e do direito 

adquirido, em especial pelos padeiros, permanece a obrigação do 

pagamento do valor alcançado a esse título em 08/2020, como 

salário utilidade, em rubrica própria, exclusivamente aos padeiros 

que recebiam tal benefício até 31/08/2020. 

É importante esclarecer que, caso a empresa resolva permanecer 

fornecendo o pão in natura, além da compensação prevista na 

Convenção Coletiva de Trabalho, o valor correspondente poderá ser 

considerado salário utilidade, integrando o salário para todos os fins.
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Sobreviventes

ARTI GO

— Francisco Mário Oliveira - Engenheiro de Produção, Especialista em

Engenharia de Produção e Marketing. 

Penso que alguns aspectos 
deverão avaliados nos 
negócios após a pandemia 
e determinar se mudanças 
radicais ou de impacto 
menor devam ser 
efetivadas nas empresas. 

Em 1947 foi lançado o plano Marshall para reconstrução da 

Europa devastada pela Segunda Guerra. Os Estados Unidos investiram 

US$ 13 bilhões e em cinco anos reergueram a economia europeia.

Em 1961 o novo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, 

tentou reprisar a fórmula, criando a Aliança para o Progresso com o 

objetivo de desenvolver a América Latina. Foram injetados US$ 20 

bilhões e dez anos depois constatou-se que todos os recursos haviam 

escoado pelo ralo.

Para os que se interessam por História e Economia, existem várias 

fontes para serem pesquisadas e que procuram explicar o sucesso de 

um e fracasso de outro plano. No entanto, estou interessado no plano 

Marshall que embora tenha sido um sucesso, apresentou alguns 

resultados que chamou atenção da Organização das Nações Unidas, 

que resolveu verificar a razão de sucesso de alguns novos 

empreendimentos e o fracasso total de muitos outros. Empresários 

que tiveram sucesso tiveram comportamento empresarial bem 

diferente dos que fracassaram.

Fiz a introdução acima para falar das empresas e empresários 

sobreviventes no Brasil após a pandemia. Em apenas um ano muitos 

negócios foram a falência e muitos empregos desapareceram. Como 

diz o ditado popular: ”Não há bem que sempre dure, nem mal que 

nunca se acabe”, e certamente a pandemia vai acabar e aí todos já 

devem estar preparados para voltar a crescer. Nem todos terão 

coragem, vontade ou resiliência e talvez procurem um “emprego 

público” que na sua visão seja melhor que a vida de empresário de 

micro e pequena empresa no Brasil. 

Os que pretendem continuar com seus negócios certamente 

deverão repensar se o modo de administrá-los antes da pandemia, 

deve ser retomado após a crise ou novas ações deverão ser 

planejadas e executadas. Cada empresa tem uma estória diferente e 

deverão fazer coisas diversas, cada uma conforme pensado por seus 

gestores. Vi uma queixa de empresário sobre pessoas que opinam 

sobre seus negócios que por não estarem no dia a dia não deveriam 

expressar opiniões nos negócios dos outros. Não sou dono da 
07

verdade e costumo respeitar ideias diferentes das minhas, no entanto 

vou ousar emitir opinião sobre o futuro depois da pandemia, apoiado 

na experiência em consultoria de gestão de negócios em empresas 

de vários segmentos.

Independente do porte, penso que alguns aspectos deverão 

avaliados nos negócios após a pandemia e determinar se mudanças 

radicais ou de impacto menor devam ser efetivadas nas empresas. 

Apresentamos alguns pontos que entendemos ser importante avaliar:

1.  Produtos: a lista de produtos vendidos durante a pandemia, ou 

antes dela, deve ser mantida, sofrer acréscimos ou eliminações. Se o 

pegue e leve e tele- entrega cresceram, quais itens se destacaram na 

venda? Embalagens utilizadas foram apropriadas, ou deverão ser 

trocadas ou aperfeiçoadas. A partir de então, a empresa venderá o 

que, como e onde.

2.  Sede da empresa: está adequada para a operação pensada, o 

aluguel é compatível, a localização é boa e os equipamentos 

suportam a operação. Muito importante pensar na tecnologia que 

suporta vendas pela internet, principalmente, se isto, durante a 

pandemia, se mostrou importante.

3.  Programas de computador (software) e aplicativos para 

celulares e recurso humano para operar, com profissionalismo, vendas 

por meios digitais.

4.  Produtos de fabricação própria: com fichas técnicas que 

também possibilitem além de gerar produtos com padrão de 

qualidade uniforme, ainda suportem na sua formatação o cálculo de 

custos que possam balizar preços que gerem lucro compatível na sua 

comercialização.

5.  Atendimento ao cliente: avaliar se há necessidade de treina-

mento (com pessoal interno ou externamente) em procedimentos, da 

equipe que atende os clientes. Focar na necessidade de sempre 

melhor atender a clientela, visando aumentar vendas.

As sugestões acima são uma amostragem de várias ações que 

podem e devem ser desenvolvidas, visando começar com pé direito 

uma nova era após a pandemia, que certamente afetou as empresas 

em muitos aspectos. Cada empresário deve fazer sua lista, elencar as 

prioridades e executar as ações planejadas

No início deste artigo fizemos algumas considerações sobre 

programas que falharam mesmo tendo recursos financeiros para 

execução, os pesquisadores não hesitam em apontar a causa: falta de 

“capital cívico”. Capital cívico é basicamente, o patrimônio de 

instituições e relações interpessoais que uma sociedade possui, o qual 

possibilita a cooperação mútua, a confiança recíproca e a ação 

coletiva. (João Mellão Neto).  

Por conclusão, queremos sugerir com ênfase, que cuidem de seu 

negócio, mas não deixem de ajudar colegas empresários e solicitar 

ajuda para um novo amanhã que certamente para os sobreviventes, 

deverá ser melhor do que os últimos meses. Para isto, utilizem a 

ponte que o SINDIPAN representa e que pode ser muito útil para 

juntar esforços que certamente resultarão em bons resultados.

Pensem nisso, enquanto lhes desejo bons negócios.
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MERCAD O

Curso técnico em panificação 
do IFRS campus Porto Alegre 
está no rádio e nas redes sociais

Nessa época de pandemia, temos que ser criativos 

para que o conhecimento chegue ao maior número de 

pessoas. E, num desses momentos felizes, surgiu o projeto 

de dinamizar as mídias sociais do Curso Técnico em 

Panificação do IFRS Campus Porto Alegre e o convite da 

Motasa e da rádio Voz Açoriana para que o IFRS, através 

do seu corpo docente, participasse semanalmente de um 

programa de rádio voltado para a área da panificação. 

A Rádio Voz Açoriana Online e a Motasa uniram forças 

para criar o primeiro programa, no sul do país, direcionado 

ao segmento de panificação e confeitaria, chamado Hora 

da Farinha. Já o projeto das redes sociais nasceu com o 

objetivo principal de divulgar o que é feito no curso e 

pelos diferentes atores que fazem parte da história do 

primeiro Curso Técnico de Panificação do Rio Grande do 

Sul. 

Com o programa de rádio e as redes sociais é possível 

criar novas possibilidades de expressão e de divulgação da 

cultura panaderil e gastronômica, abrindo um canal de 

comunicação que antes não existia entre a academia e a 
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sociedade. Com eles é possível mediar o encontro entre 

profissionais, aprendizes e amadores com o que há de mais 

interessante e inovador no mundo da panificação e 

confeitaria. 

Através destes veículos de comunicação, você fica por 

dentro das novidades do setor. Com o foco levar 

informações na área da cultura e das técnicas profissionais 

da panificação e confeitaria, os professores do Curso 

Técnico em Panificação do IFRS Campus Porto Alegre 

abordam semanalmente temas diversos de interesse do 

setor.  

Você pode ajudar sugerindo conteúdos e tornar mais 

atrativo estes dois projetos. Sabe aquela dúvida que você 

sempre tinha vontade de perguntar e não sabia para quem? 

Pois bem, os docentes do IFRS estão prontos para acabar 

com as suas dúvidas e os seus questionamentos. Basta que 

você envie suas perguntas e demandas para o e-mail: 

odoaldo.rochefort@poa.ifrs.edu.br. 

Não deixem de ouvir o Programa Hora da Farinha, de 

segunda a sexta, das 8h às 9h, na Rádio Voz Açoriana. 

www.vozacoriana.com.br 

Os áudios dos programas anteriores 

podem ser acessados no Sound Cloud 

da Voz Açoriana ou no site da Motasa 

www.motasa.com.br 

Programa Hora da Farinha
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Os cuidados com o 
sistema de entregas 
de alimentos

ARTI GO

— Cristina Farah Serafini

Engenheira Química Pós-graduada

em Tecnologia de Alimentos

Mestre em Engenharia

(51) 99277.2252 / cristina@cristinaserafini.com.br
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Embalagens

Além dos cuidados na cozinha, é preciso observar os seguintes aspectos:

O isolamento social causado pelo 

Covid-19 trouxe mudanças importantes 

na forma de consumo e interação dos 

brasileiros com o comércio. Por conta das 

diversas restrições de circulação e do 

constante fechamento do setor, as 

empresas de delivery passaram a ser a 

solução requisitada por todos. Uma 

pesquisa realizada pelo Sebrae em 

parceria com a Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta 

que, antes da pandemia, cerca de 54% 

dos empresários brasileiros já usavam o 

delivery em seus negócios. Após, esse 

percentual subiu para 66%. As padarias 

foram as que tiveram o maior aumento: 

36% antes da crise frente a 61% durante 

a quarentena*. 

Portanto, entendemos que o serviço 

tão requisitado e com expressivo 

crescimento deva ter critérios sanitários 

definidos e implantados para garantir a 

entrega de alimentos livres de 

contaminação: da cozinha ao consumidor 

com segurança! 

Os serviços no formato de entrega 

não têm regulamentação própria pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA); portanto, devem seguir os 

mesmos protocolos sanitários definidos 

para as demais empresas que elaboram e 

comercializam alimentos: RDC216/2004, 

de âmbito nacional e, no RS, Portaria 

78/2009. O estabelecimento deve seguir 

à risca os preceitos das normas acima, 

assim sendo deve manter os 

colaboradores capacitados. 

As orientações sanitárias visam 

garantir integralmente a qualidade dos 

alimentos, porém com a pandemia é 

necessário, adicionalmente, observar 

diversos aspectos que visam proteger a 

todos do contágio e reduzir a presença 

do vírus. Assim, lembramos: 

Devem ser orientadas medidas para 

evitar a disseminação do Coronavírus 

reforçando fundamentalmente que a 

higiene de mãos, uso da máscara e 

distanciamento entre colegas em todo o 

processo são os critérios mais efetivos 

para garantir a não propagação do Covid-

19.

As máscaras devem ser fornecidas 

pelo empregador. As de tecido devem ser 

trocadas a cada 3h no máximo ou 

quando estiverem úmidas e, as 

descartáveis, descartadas na mesma 

frequência. O uso deve ser cobrindo a 

totalidade da boca e nariz.

No caso de utilização das luvas 

descartáveis, deve reforçar que as mãos 

devem ser higienizadas antes de usá-las e 

que estas devem ser descartadas a cada 

troca de atividade, saída do setor e em 

qualquer possibilidade de contaminação 

destas, pois o vírus se propaga tanto 

através das mãos quanto das luvas 

contaminadas.

O ambiente de trabalho deve ser 

mantido arejado, preferencialmente com 

janelas e portas abertas para circulação 

de ar.

- Escolha aquelas que garantam a 
manutenção da temperatura dos 
alimentos até a entrega

- U�lize lacre para evitar a violação das 
embalagens até o cliente 

- Acrescente ao lacre a escrita: 
“consumo imediato”

- Escolha fornecedores de embalagens 
que atestem a segurança dos materiais 
em contato com o alimento, exija 
laudos de segurança que garantam 
que estas podem ser usadas em 
alimentos

- Incluir no rótulo orientações quanto 
ao consumo dos alimentos

Transporte/Entregador: Consumidor

- Agilidade na entrega, garan�ndo 
rapidez entre a elaboração e o 
consumo

- Entregador deve usar máscara

- Higiene da mochila a cada nova 
entrega

- Higiene de mãos a cada retorno ao 
estabelecimento

- Desinfecção das mãos a cada entrega 
com álcool 70%

- Proteção da máquina de cartão com 
filme de PVC

- Desinfecção da proteção da máquina 
com álcool 70% a cada uso por cliente

- Higienizar as embalagens no 
recebimento com álcool 70%

- Higienizar a super�cie onde foi 
colocado, bancada, antes e após 
colocar o pacote com a entrega

- Preferir o pagamento via plataforma 
para evitar o uso de máquinas de 
cartão de crédito ou células de 
dinheiro

- Manter o distanciamento em relação 
ao entregador, recebendo-o de 
máscara

- Higienizar as mãos após abrir as 
embalagens para consumo

Acreditamos fortemente que tomadas as medidas preventivas descritas neste artigo, conseguiremos contribuir com o avanço do sistema 

de tele entrega bem como com  redução dos casos de Covid-19. *Fonte: www.forbes.com.br - Data 28/03/2021
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Área de descompressão = 
qualidade no trabalho
— Arquitetos Nonóca e Júlio - Diógenes Arquitetos | Escritório de Arquitetura

Mais de 30 anos de experiência no mercado sendo 15 anos na área de panificação

ARTI GO
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Completamos um ano da pandemia, e 

com ela vieram todas as medidas de 

cuidado e controle que tanto conhecemos. 

Para o comércio, isso tem impacto direto 

no funcionamento dos estabelecimentos, 

que enfrentam a abertura e fechamento 

conforme os decretos municipais e 

estaduais; e a adaptação à nova forma de 

trabalho e atendimento ao público. Para 

oferecer uma boa qualidade de vida aos 

funcionários nesse período de constantes 

mudanças e incertezas principalmente, ter 

um ambiente de trabalho agradável (e que 

siga todas as recomendações sanitárias) é 

essencial, mas mais do que isso, um 

ambiente de descanso confortável para a 

equipe se torna indispensável. 

Um espaço de descanso, também 

chamado de área de descompressão, é um 

ambiente da empresa destinado ao 

descanso dos colaboradores e ao alívio da 

pressão do dia a dia, possibilitando que os 

funcionários se desconectem um pouco do 

trabalho e recarreguem as energias para 

desenvolver as suas tarefas. De acordo com 

a certificação Well (primeiro selo do mundo 

a ser totalmente focado na saúde e no 

bem-estar de pessoas), os pontos que 

devem ser observados para um ambiente 

agradável são qualidade do ar, da água e da 

alimentação, iluminação, conforto, espaços 

para atividades físicas e incorporação da 

natureza ao ambiente. 

A arquitetura tem uma forte relação 

com o sentimento de bem-estar físico e 

mental. Por meio de um projeto pensado 

para determinada localização, com uma 

situação climática definida, pode-se criar 

espaços mais arejados, iluminados e 

confortáveis ao clima local. Um exemplo é o 

uso de aberturas para ventilação natural 

(essencial em tempos de pandemia) - 

aberturas dispostas em paredes opostas ou 

adjacentes, permitindo a entrada e saída do 

ar, possibilitam trocas constantes do ar 

dentro do edifício, renovando-o e ainda, 

diminuindo consideravelmente a 

temperatura interna. O uso de cores e 

texturas também é fundamental para 

proporcionar sensações de relaxamento e 

Área de 

descompressão

é um ambiente 

destinado ao descanso 

dos colaboradores e 

ao alívio da pressão 

do dia a dia.
Sede da Construtora Vanguard - São Paulo

Empresa Wedoo – São Paulo

conforto. As cores utilizadas devem, de 

preferência, ser mais calmas e com o 

objetivo de tranquilizar: Amarelo – vincula-

do à luz, calor, descontração, otimismo e 

alegria; Verde – ligado à esperança, liber-

dade, saúde e vitalidade; Azul – associado à 

tranquilidade, serenidade e harmonia; 

Branco – relacionado à paz, pureza e 

limpeza. Os materiais podem ser utilizados 

em sua forma “pura”, sem nenhum tipo de 

revestimento ou alteração de sua forma ou 

cor, dando preferência para materiais de 

tons quentes como a madeira.

Um mobiliário que promova o conforto 

também é essencial, uma dica prática é 

acrescentar almofadas macias para 

estimular um contato mais agradável a um 

sofá ou poltrona, assim como o uso de 

pufes, que estimulam a sensação de 

relaxamento ao sentar, e a utilização de 

tapetes não ásperos que, visualmente, e ao 

tocar sejam suaves e prazerosos. Da mesma 

forma a presença das plantas também é um 

fator a ser considerado, podendo aliar as 

espécies vegetais com suas propriedades 

dentro da aromaterapia. Para ampliar a 

sensação de relaxamento podemos citar 

como exemplo: Camomila, Jasmim, 

Lavanda, Citronela, Tangerina e Pau Rosa. 

Tudo isso, aliado às medidas de higiene 

necessárias, ajuda a garantir aos funcioná-

rios segurança e disposição para enfrentar-

mos essa fase difícil que todos passamos, 

para que possamos sair dessa fase com 

grandes aprendizados, principalmente no 

quesito de qualidade de vida para todos. 
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Escola de Gastronomia Chef 
Gourmet oferece cursos para 
formar e especializar chefs 

CAPACI TAÇÃO Sobre a Escola 
de Gastronomia 
Chef Gourmet

Com um modelo de 

franquia lançado no último 

ano, a escola está em 

expansão pelo Brasil e traz 

como diferenciais: estrutura 

ampla, metodologia própria 

baseada em aulas práticas e 

professores que aliam 

formação acadêmica, 

experiências internacionais e 

conhecimento prático na 

área de gastronomia. A Chef 

Gourmet Novo Hamburgo 

está situada na Rua José do 

Patrocínio, 619 - Rio Branco.

Inaugurada no dia 24 de abril, em 

Novo Hamburgo, a Escola de 

Gastronomia Chef Gourmet oferecerá 

cursos nas áreas de gastronomia, gestão 

e turismo, com o objetivo de formar 

chefs de cozinha, desenvolvendo e 

transformando profissionais 

qualificados. A escola contará com um 

método de ensino prático e inovador, 

oferecendo uma estrutura ampla e 

moderna que proporciona aulas 

dinâmicas e permite que os alunos 

vivenciem o dia a dia da profissão já em 

sala de aula. São mais de 500m² e três 

andares para comportar mais de 10 

cursos, destinados a profissionais e a 

pessoas que têm a gastronomia como 

hobby.

Matrículas: 

- www.escolachefgourmet.com.br

- Instagram:

chefgourmet.novohamburgo 

- Telefones: 

(51) 99140-1380 (WhatsApp) 

3600-1583
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I NSTI TUCI O NAL

Sindipan-RS planeja
novas ações estratégicas
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Iniciativa está sendo realizada com o objetivo
de oferecer ainda mais auxílio no dia a dia
dos empresários do segmento. 

O Sindipan foi fundado em 30 de 

março de 1933, com sede na Rua 

Caldas Junior, sob gestão do seu 

primeiro presidente, Sr. Pedro 

Zoratto.

Em 1946, adquiriu base territorial 

para todo o Estado, passando a ser 

denominado Sindicato das Indústrias 

de Panificação e Confeitaria e de 

Massas Alimentícias e Biscoitos no 

Estado do Rio Grande do Sul. Nos 

anos 50 adquiriu sede própria na 

Rua Francisco Leonardo Truda, na 

Gestão do Presidente Paschoal 

Longoni.

Já em 1974, na Gestão do 

Presidente José Matheus, foi 

adquirida uma sede maior na Rua 

Uuguai. 

Atualmente está sediado na 

FIERGS , tendo como Presidente a 

Sra. Carla Carnevali Gomes.

Fizeram parte da Presidência do 

Sindicato:

Pedro Zoratto; Julio Fonseca; 

Alexandre Peccini; Francisco Nunes 

Bastos Filho; Paschoal Longoni;  

Armando Pastro Martini; Arno 

Albert; Renato Cestari; José 

Matheus; Egberto de Barros Barreto 

Jr.; João Mayer Santiago;  Arildo 

Bennech Oliveira;  Carla Carnevali 

Gomes (atual)

Curiosidades:

• O presidente Sr. José Matheus 

presidiu o sindicato por 18 anos;

• Já o presidente Arildo Bennech 

Oliveira presidiu o sindicato por 21 

anos.

 

Sindipan-RS 
completa 88 anos

O Sindipan iniciou, no dia 14 de abril, um plano comercial com a 

mentoria da Heal & Co. A referida mentoria se dedica ao auxílio de líderes 

na implementação de gestão eficiente como de uma multinacional, mas 

com a objetividade que a pequena e média empresa precisam.

Neste projeto, que tem como mentor Arildo Junior, a diretoria e alguns 

associados estão dedicados em planejar e implementar ações visando um 

Novo Sindipan-RS, ainda mais atuante, presente no dia a dia do associado 

e promovendo ainda mais movimentos que contribuam para o 

crescimento e a rentabilidade das empresas.

Em breve teremos ainda mais novidades para você!

ANOS

DATAS COMEMO R ATI VAS

Embalagens personalizadas
para Páscoa e Dias das Mães

Os tradicionais adesivos criados pelo Sindipan-RS nas principais datas 

comemorativas estamparam as embalagens dos associados na Páscoa e, 

no Dia das Mães, que será comemorado no dia 9 de maio, também 

contará com a etiqueta preparada especialmente para a data!
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