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EVENTOS

Sucesso no Abip
pelo Brasil, que teve
Sindipan-RS como um
dos realizadores
11
Foram 7 horas intensas de conteúdo,
serviços e troca de experiências na 4ª edição
do evento Abip Pelo Brasil, que teve o
Sindipan-RS como um dos realizadores. O
evento on-line foi um grande sucesso, com
palestras, aulas shows e Feira de Negócios.

O poder de ouvir
as pessoas

Colocando em prática
rotinas de higienização

Um up no ponto
de venda

Em sua coluna, o consultor Francisco
Mario Oliveira relaciona sua
experiência em dias passados por ele
no hospital com a atenção que
damos à escuta de nossa equipe.
Estar disposto a ouvir pode gerar
transformações.

Nossa colunista Cristina Farah
Serafini dá importantes dicas sobre
como planejar e executar uma rotina
padronizada de higienização de todos
os móveis, equipamentos e utensílios
que fazem parte dos nossos
negócios.

Os arquitetos Nonóca e Júlio
oferecem insights de intervenções no
ponto de venda, capazes de gerar mais
agilidade e praticidade aos clientes,
melhorando a experiência de compra
dos consumidores nas lojas e trazendo
um ar de inovação ao negócio.
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E D I TO R I A L

Os efeitos do atual cenário
global no nosso negócio
— Carla Carnevali Gomes • Presidente do Sindipan-RS

O setor de panificação gaúcho, assim em todo o Brasil, vem
sofrendo com os impactos da guerra e outros fatores que também
acabam pesando na conta para formação de preço dos derivados
de trigo. Desde o ano passado há aumento no valor do trigo.
Tentamos segurar o quanto conseguimos, mas infelizmente não há
mais como fugir de aumentos nos preços dos derivados. O conflito
entre Rússia e Ucrânia agravou muito a situação, pois esses dois
países são líderes em exportação deste cereal: a Rússia é a maior
exportadora de trigo do mundo, e a Ucrânia, quarta. É um efeito
cascata inevitável: desde o início da guerra, o valor do trigo
aumentou quase 50% e da farinha, 30%. Como são ingredientes
base para produção de pães e massas, isso afeta o preço
repassado ao consumidor. A mídia tem pautado esse assunto: só o
nosso popular "cacetinho", o pão francês, que é o carro chefe das

padarias, teve um aumento de mais ou menos 20% aqui no
estado. O Brasil costuma recorrer especialmente à Argentina para
suprir sua necessidade de trigo. Mas com a guerra e escassez do
produto originário dos dois países em conflito, a demanda tende a
se voltar para países que tem o cereal, como é o caso da
Argentina, o que naturalmente também impacta no preço. Aqui no
Brasil produzimos só 50% do trigo que consumimos. Mas temos
esperança na produção nacional como uma forma de tentar driblar
a crise. O trigo produzido no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem
ganhado cada vez mais força. Porém a safra gaúcha é plantada em
maio e junho para ser colhida próximo de setembro. É uma
alternativa, mas sem efeito imediato, infelizmente. Vamos seguir
em frente, com esperanças de normalização do cenário atual, o
mais breve possível.

EXPEDIENTE
Sindicato das Indústrias de Paniﬁcação, Confeitaria,
Massas Alimen cias e Biscoitos do Rio Grande do Sul
Av. Assis Brasil, 8787 CEP 91140-001 Porto Alegre/RS
(51) 3365.4169 - 3365.2058 - www.Sindipanrs.com.br
Projeto gráﬁco e editoração:
Trio Comunicação
Responsável Técnica: Virgínia Rhodenbusch (CONRERP 2268)
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PERFIL

Padaria e Confeitaria
Colonial

Com quatro unidades em Porto
Alegre, a Padaria e Confeitaria
Colonial ampliou sua rede e já
planeja sua quinta unidade.

— Luiz, Elisete, Lucas e Gabriela Brage

O início da história da Padaria e Confeitaria Colonial nos
remete ao ano de 1984, quando os fundadores Luiz e Elisete,
então com 25 e 27 anos, saíram dos seus empregos e
começaram a Fruteira Colonial, no bairro Jardim Leopoldina,
em Porto Alegre. Durante os primeiros anos do negócio, eles
começaram a aumentar o mix da loja com itens de revenda e
pão francês, comprado da irmã da Elisete, que tinha reparte de
pães, na época. Após cerca de cinco anos da abertura, a
Colonial começou a produzir o pão francês e outras variedades
de pão.
De lá para cá, a empresa passou por vários estágios
marcantes de crescimento. Um dos primeiros passos em
relação ao desenvolvimento da Colonial foi em 1989, quando
foi iniciada a produção do pão francês. Neste ano foi alugada a
loja ao lado, dobrando assim a área total de 55m² para 110m².
Nos anos seguintes começou a ser desenvolvida e
executada a ideia de ter mais uma loja no bairro vizinho, até
que em 1994 a unidade do bairro Parque Santa Fé foi aberta.
A loja nova tinha 200m², permitindo assim a produção de uma
variedade maior de itens como bolos, salgados e tortas.
Durante os anos de 2006 a 2010, a unidade do Santa Fé
passou por grandes reformas e ampliação da área de
produção, o que permitiu no ano de 2012 a aquisição da
unidade do bairro Jardim Planalto.
Assim como boa parte das empresas, a pandemia teve
impacto nos negócios. Porém, também deu impulso para
colocar em prática novas ideias. “Nos primeiros meses da
pandemia, nós sentimos uma queda de 15% em nossas
vendas, o que afetou muito a nossa lucratividade e saúde

financeira. Tivemos que reestruturar alguns processos internos
para conseguir dar conta da nova realidade”, contam os sócios
Luiz, Elisete, Lucas e Gabriela - esses últimos filhos do casal
fundador, que hoje também estão à frente do negócio.
“Quando identificamos que provavelmente não conseguiríamos
recuperar essa venda tão rápido quanto precisávamos,
decidimos pela abertura da quarta unidade num local que
identificamos com um potencial muito grande. Assim, em
janeiro de 2021, nós abrimos a unidade do Jardim Lindóia, o
que se mostrou muito certo, com as vendas crescendo
rapidamente e nos ajudando nesse momento difícil”,
completam os sócios.
Além ter um mix amplo de produtos saborosos, assim
como lojas bonitas e aconchegantes, eles têm muito foco no
atendimento, para que o cliente tenha uma ótima experiência
na Colonial. “Já faz cerca de três anos que estamos muito
focados na melhoria do atendimento através de treinamentos
e melhorias de processos. Isso tem nos ajudado bastante na
diminuição da rotatividade das equipes e consequentemente
na entrega para nossos clientes”, dizem.
A empresa também está buscando ampliar o atendimento
a encomendas por meio de tele-entrega, que sempre foram
pedidas e antigamente não era oferecido.
E os planos para o futuro não param: “estamos
desenvolvendo algumas parcerias com empresas que estão
revendendo os nossos produtos e com isso estamos
conseguindo atender regiões da cidade que antes não
conseguíamos. Temos a ideia ainda de abrir uma quinta
unidade também”, planejam.
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A RT I G O

Hospital
— Francisco Mário Oliveira - Engenheiro de Produção, Especialista em
Engenharia de Produção e Marketing.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, estive
internado durante 30 dias em um hospital para cirurgia
e restabelecimento da saúde. Como em algumas
situações como esta, fui acometido do que chamamos
informalmente de infecção hospitalar. Quatro tipos de
antibióticos, quarto isolado e todos os procedimentos
de atendimento com regras rígidas de assepsia.
Durante o período de internação fui atendido por médicos, enfermeiras(os), auxiliares de enfermagem e
profissionais diversos de serviços de apoio, como para
higienização do quarto, disponibilização de alimentação
e profissionais de exames de imagem e coletas de
sangue para exames.

A experiência de escutar tantos
jovens e procurar entender um
pouco das suas vidas, de seus
sonhos e olhar para o futuro me
fez pensar nos colaboradores de
nossas empresas. Por vezes, ser
escutado com atenção é tudo
que alguém precisa, para depois
de ouvir sua própria voz, tomar
uma decisão na sua vida.

Um hospital de grande porte com centenas de
profissionais tanto das áreas de administração e apoio,
como os diretamente focados em atender pacientes
internados.
Olhando mais especificamente para a ala hospitalar
onde estive, só no meu quarto passaram durante este
período mais de 20 profissionais, enfermeiros e
auxiliares de enfermagem, que se revezavam 24h por
dia, 7 dias por semana.
Como na minha atividade profissional tenho foco em
atendimento a clientes, desde o primeiro momento
comecei a observar atentamente a cada um dos que
vinham me atender no quarto. Não era pelo fato de se
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tratava de serviços de saúde que era diferente do
atendimento de clientes da área de alimentos. Quero
dizer com isto que fui atendido por excelentes
profissionais e por outros que provavelmente não se
identificavam com a profissão e se tivessem
oportunidade estariam caindo fora.
Conto um episódio. Estavam duas auxiliares de
enfermagem prestando atendimento no meu quarto, de
repente entra outra colega, senta-se e num início de
choro desabafou: “Isto não é para mim, não aguento
mais”. Tinha chegado ao seu limite e provavelmente
tenha pedido demissão. Por discrição, não perguntei no
dia seguinte por ela.
No entanto, escutei dos rapazes e moças muitas
histórias inspiradoras. Moradores de cidades da grande
Porto Alegre, que fizeram cursos de auxiliar de
enfermagem nas muitas escolas disponíveis na região e
alguns preparavam-se ou estavam cursando a faculdade
de enfermagem no próprio hospital. Ao trabalharem em
rodízio de turnos, deslocavam-se para suas residências
em transporte público, aplicativos e vans que atendem
cidades próximas, com serviço porta a porta.
Começava sempre perguntando onde morava e em qual
escola de enfermagem tinham estudado. A partir deste
ponto, contavam-me seus sonhos e até suas angústias
com pais, filhos e namorados, maridos, companheiros.
Era só prestar a atenção e não interromper. Eu tinha
todo o tempo disponível para ouvir.
A experiência de escutar tantos jovens e procurar
entender um pouco das suas vidas, de seus sonhos e
olhar para o futuro me fez pensar nos colaboradores de
nossas empresas. Quantas vezes o diretor, gerente ou
supervisor esteve disposto a ouvir, sem interromper, a
resposta para uma simples pergunta: "E a tua vida, fora
da empresa, como está?"
Por vezes, ser escutado com atenção é tudo que
alguém precisa, para depois de ouvir sua própria voz,
tomar uma decisão na sua vida.
Quem sabe se este tipo de experiência, escutar a
equipe, individualmente, possa melhorar as relações
humanas dentro da empresa.
Pensem nisso enquanto lhes desejo bons negócios.
www.Sindipanrs.com.br

A RT I G O

A base de cálculo do ITBI e o
julgamento do tema 1.113 pelo STJ
— Rodrigo Pasquali - Advogado, graduado em Direito pela PUCRS e especialista em
Direito Tributário pela PUCRS/IET. Membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB/RS
Assessor Tributário do Sindipan-RS

Em março/2022, o STJ julgou o tema repetitivo de
nº 1.113 (Recurso Especial nº 1.937.821).
A questão submetida a julgamento foi a que
segue: "Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está
vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor
venal de referência previamente fixado pelo fisco
municipal como parâmetro para a fixação da base de
cálculo do ITBI."
A tese foi definida nos seguintes termos:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel
transmitido em condições normais de mercado, não
estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem
sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o
valor da transação declarado pelo contribuinte goza da
presunção de que é condizente com o valor de mercado,

A base de cálculo do ITBI é
o valor de mercado do bem
em “condições normais”,
não podendo o município
impor a utilização da base
de cálculo do IPTU tal e
qual consta na planta de
valores do município.
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a
regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar
previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em
valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
Mas, afinal, qual será o alcance do referido julgado
e do entendimento firmado?
No nosso entendimento, restou definido que a
base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do bem

em “condições normais”, não podendo o município
impor a utilização da base de cálculo do IPTU tal e
qual consta na planta de valores do município (haja
vista que esta base considera aspectos mais amplos
do que o da operação no caso concreto).
Por valor de mercado do bem em “condições
normais” entenda-se o valor da operação declarado
pelo contribuinte (desde que condizente com a
verdade). Por esta razão, inclusive, é que ao Município
fica reservada a instauração de procedimento
administrativo para verificar se há alguma
irregularidade na base informada, de modo que não
estaria de acordo com o valor do bem em “condições
normais”, a fim de arbitrar o novo valor de base.
Isto é, há uma presunção de que o valor da
operação informado pelo contribuinte é verdadeiro,
condizente com o de mercado, que somente pode ser
afastada mediante procedimento administrativo e
prova em sentido contrário.
Veja que há uma lógica: as materialidades dos
tributos são diferentes. O IPTU tributa a propriedade
do bem móvel. O ITBI, a seu turno, é cobrado por
ocasião da transmissão de bens imóveis e direitos. No
ITBI, portanto, há um negócio jurídico, que resulta da
vontade das partes, para o que concorrem uma série
de fatores que, necessariamente, devem ser
considerados (ex: estado do bem, benfeitorias, etc.).
Ora, é possível que dois apartamentos, no mesmo
prédio, com a mesma metragem, no mesmo andar,
enfim, idênticos, sejam vendidos por valores
diferentes, não? Se um estiver sucateado e outro em
bom estado, naturalmente isto ocorrerá, o que
rechaça a tributação com base em um valor fixo
previamente estabelecido.
Por esta razão, é que o valor da base de cálculo
deverá ser o valor declarado pelo contribuinte para a
operação (e não o lançado pelo fisco, ou da tabela do
IPTU, por exemplo). Há uma presunção de que este
valor seja verdadeiro, o que decorre da boa-fé, mas
que pode ser elidida mediante processo
administrativo.
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C A PAC I TAÇ ÃO

IFRS participa do livro “Butiá para todos os gostos”
Em 15 de março, na
Assembleia Legislativa, houve o
lançamento oficial do livro: Butiá
para todos os gostos. Publicado
pela Embrapa Clima Temperado,
através do projeto Rota dos
Butiazais, cujos autores técnicos
são Jussara Pereira Dutra; Antônio
Augusto Mendes dos Santos; Rosa
Lia Barbieri; Ênio Egon Sosinski
Júnior; Glenn Makuta; Marene
Machado Marchi.
Somam-se a eles mais de 100 autores, entre apreciadores de
butiás; pessoas que vivem nos locais onde ainda existem butiazais;
professores e alunos de cursos de gastronomia e panificação, além de
chefs de cozinha do Brasil, Uruguai e Argentina, que compartilharam
suas deliciosas receitas. Através desses vários autores, é possível
perceber a pluralidade de olhares que as pessoas têm sobre essa fruta
nativa, que vai muito além de fazer licor e cachaça com butiá.
Podendo, inclusive, ser feito artesanatos e placas isotérmicas com a
fibra das folhas do butiazeiro.
Entre as instituições de ensino, participam quatro Institutos
Federais: IFRS, IFFar, IFSul e IFSC. O Curso Técnico em Panificação do
IFRS Campus Porto Alegre desenvolveu três receitas. Nosso aluno
egresso do curso, Everton Sanches Blumberg, primeiro Técnico em
Panificação cego do RS, do qual temos imenso orgulho por sua
determinação e criatividade, nos brindou com o seu Bolotiá com
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ganache branco de butiá. Já o Professor Odoaldo Rochefort, preparou
uma Pizza com massa de butiá com duas sugestões de cobertura:
queijo colonial ralado grosso e rodelas de salame italiano e, outra, com
tomates grape e mix de pimentões passados no azeite e grelhados. A
outra receita do professor é um Blini de butiá, coberto com mel de
abelhas nativas e decorado uma flor de clitória que é uma PANC
(Planta Alimentícia Não Convencional). Para quem não conhece, o blini
é um tipo de panqueca tradicional da Rússia. São 161 páginas de muito
sabor e cultura alimentar, que pode ser baixado gratuitamente na
Infoteca da Embrapa.
O projeto Rota dos Butiazais, criado em 2009, a partir da
necessidade de conservar grandes áreas de butiazais, aposta que a
possibilidade de conservação se dá através da democratização do uso
do fruto e das folhas, resgatando o uso cultural e emotivo que as
comunidades têm com os butiazeiros, fazendo com que esse olhar gere
renda para muitas pessoas, baseado no seu uso de forma sustentável.
Protegendo a diversidade de plantas e animais, as nascentes, cursos
d'água e a riqueza cultural dos seus povos.
De novembro a março os frutos estão prontos para consumo, e
podem se apresentar de diversas maneiras, amarelos ou alaranjados,
doces ou amargos, suaves ou ácidos. O butiá é rico em carotenoides,
precursores da vitamina A, possui altíssimos níveis de potássio e ferro,
e grande quantidade de vitamina C.
Que muito em breve possamos encontrar nos nossos mercados
butiás, araçás e pitangas. As frutas nativas produzidas com crescimento
sustentável estão pedindo passagem e a gente está pronto para
produzir muitas delicias nas confeitarias e padarias do Brasil.

A RT I G O

Higienização de
equipamentos, móveis,
utensílios e estrutura física

Vamos começar o ano falando num dos assuntos mais
importantes dentro da cadeia sanitária? Higienização! O significa?
É a união de duas atividades: lavar + desinfectar. Lavar, retirar
resíduos e sujidades e, desinfectar, eliminar microrganismos.
Como realizar este processo? Há vários métodos e produtos
disponíveis no mercado. O importante, é elaborar um roteiro bem
completo, que contemple toda estrutura física, todos os móveis,
equipamentos e utensílios que façam parte do seu negócio.
Para facilitar, costumo orientar a elaboração da Instrução de
Trabalho abaixo:

Seguem, agora, algumas dicas:
- “O que limpar” Envolve absolutamente tudo! Do ralo, piso,
parede, portas, lixeiras, calha de fiação elétrica, equipamentos,
mesas, balcões de refrigeração, dentre outros. É longa a lista!
Pode ser elaborada por setor, acredito que facilite a disseminação
entre os colaboradores.
- A frequência, “O quando” é realizada a atividade, não está
prevista na Portaria 78/09, do nosso estado nem na federal,
RDC216/2004. Logo, você define “quando” executar. Mas preste
atenção: a frequência deve ser definida de maneira a não
acumular sujidades. Portanto, quanto mais vezes for realizada,
melhor será o resultado.
- A descrição do “Como é realizado” deve ser bem detalhada,
etapa por etapa. Algumas limpezas são realizadas em mais de
uma frequência, a mais rápida, e o momento da faxina geral! Ambos devem ser detalhadamente descritos. Ah, lembre-se de incluir
a descrição da desmontagem e montagem após a higienização.
- Na coluna “Produtos e utensílios usados”, para lavar e para
desinfectar, descrevemos os produtos usados. Todos devem ter
registro no Ministério da Saúde e não conter perfume. O rótulo,
deve ter a descrição das quantidades de produto e água, caso
seja diluído antes do uso. Os utensílios como vassouras, esponjas,
escovas também devem estar contemplados na Instrução de
Trabalho. Após a utilização, devem ser lavados e desinfectados.
- A etapa da desinfecção deve ser realizada ao final da rotina
de higienização e, antes da nova utilização do equipamento,
móvel ou utensílio.
- De preferência por desinfetantes que não haja a
necessidade de enxague posterior, mas caso tenha, enxaguar até
a remoção de todos os resíduos do produto químico.

— Cristina Farah Seraﬁni
Engenheira Química Pós-graduada
em Tecnologia de Alimentos
Mestre em Engenharia
(51) 99277.2252
cristina@cristinaseraﬁni.com.br

É importante elaborar um
roteiro bem completo, que
contemple toda estrutura
física, todos os móveis,
equipamentos e utensílios
que façam parte do negócio.
- Consulte o vendedor do produto químico para saber se este
agride ou não o material dos equipamentos e móveis, isto é
fundamental para não ter danos ao seu patrimônio.
- Caso seja retirado o produto químico da embalagem de
origem, etiquetar o frasco.
- O responsável pela execução, “O quem realiza” deve ser
capacitado, com registro em ata, sobre todo o passo a passo da
instrução de trabalho. Ah! Deve utilizar uniforme completo, na
cor diferente dos manipuladores, e receber todos os
equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para sua
proteção durante a atividade. A entrega do uniforme e dos EPI´s
deve ser registrada e assinada pelo colaborador.
Para finalizar, após pronta a Instrução de Higienização,
elaborar a Planilha de registro das limpezas programadas, isto é,
as não rotineiras. Para isto, todas as atividades que não são feitas
diariamente devem ser registradas em planilha. Portanto, as
frequências: anual, semanal, mensal, dentre outras, devem ter a
anotação em registro e receber a assinatura do responsável pela
atividade, o dia e mês que foi realizada a atividade.
Para fechar com chave de ouro este artigo, segue grande dica
da empresa GCN Sistemas de Higienização, para a manutenção
das esteiras e formas utilizadas na panificação: Sistema de
imersão Descarbox wt30, um produto inovador, com pH
levemente alcalino e associações sinérgicas de tensoativos,
altamente eficazes na descarbonização de esteiras, formas e
utensílios de padarias, o uso deve ser em um tanques em aço
inox, também desenvolvido pela GCN, que aquece a água a
70⁰C, facilitando o processo de imersão. - GCN, Dinael Vieira,
Diretor Executivo. Contato: 51-3082-2708
Então, pronto para criar seus documentos de boas práticas e
trabalhar fortemente os processos de higienização em sua
empresa? Arregasse as mangas e inicie! As rotinas de higienização
são fundamentais para a garantia da segurança sanitária dos
alimentos elaborados em sua empresa.
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A RT I G O

Modernização e praticidade
— Arquitetos Nonóca e Júlio - Diógenes Arquitetos | Escritório de Arquitetura
Mais de 30 anos de experiência no mercado sendo 15 anos na área de paniﬁcação

A modernização e inovação, em um
ramo tão tradicional como a Panificação,
é atrativo, possível e necessário. A
experiência da compra é muito
importante para o consumidor, as
pessoas procuram cada vez mais por
praticidade e agilidade. O consumo não
se resume somente à compra final, mas à
forma como ela acontece e vivência que
ela proporciona. Trouxemos formas de
modernizar, inovar e conquistar mais
clientes em suas compras.
Autoatendimento
Oferece aos consumidores meios
para resolução de suas próprias
solicitações e necessidades sozinhos, sem
o auxílio de outras pessoas no processo.
Como o nome já diz, o comprador pode
ser seu próprio atendente, gerando
liberdade para o cliente circular pela loja e
identificar mais produtos disponíveis. Essa
estratégia serve para aperfeiçoar as
operações de atendimento nos altos
fluxos. Permite atender um número maior
de clientes num intervalo menor de
tempo.
Para a implantação desse mecanismo,
devemos pensar na reorganização e
sinalização de espaços que será
necessário para a colocação das vitrines
ou mesas expositoras. A circulação deve
ser uma das prioridades para esse
serviço, afinal a proposta é agilidade e
autonomia.
Self-Checkout
É um caixa de autoatendimento,
rápido. Permite que o próprio cliente
conduza as operações e finalize suas
compras. A experiência de concluir sua
própria compra gera satisfação, pois é
rápido, fácil e ágil. A praticidade e a
privacidade vinculadas a este processo de
compra resultam na fidelização do seu
consumidor, que tendem a retornar com
mais frequência.
Uma grande vantagem é o pouco
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Self Service - Barkery, Canadá

Self-Checkout

Self Service - Boulangerie Danve, França

espaço físico que o caixa de
autoatendimento ocupa, contribuindo
para a agilidade nas filas, possibilitando
um novo planejamento de layout para a
loja. Com a substituição de alguns
balcões de caixa o espaço poderá ser
utilizado para ofertar mais produtos,
reorganização de funções dos operadores
de caixa para outras atividades, pois os
custos com operações serão minimizados.
Delivery
Serviço de entrega feito por
aplicativos ou até mesmo telefone e
whatsapp. Garantem comodidade,
facilitam a aquisição de novos produtos
sem precisar se deslocar, enfrentar o
trânsito ou mesmo as filas nos caixas.
Essa opção se torna um ótimo diferencial
para a praticidade e rapidez que o cliente
procura.
Quando decidimos oferecer esse
sistema, precisamos pensar em alguns
pontos que serão necessários para que o
fluxo funcione bem. Será necessário um

funcionário que gerencie os pedidos
recebidos através dos canais digitais, outro
para separar os produtos e deixar pronto
para entrega, uma bancada para colocar
os pedidos prontos para retirada. Dessa
forma a agilidade e rapidez terão eficácia.
O Drive-Thru nesta pandemia foi
muito utilizado. É sabido que muitas das
nossas lojas não possuem
estacionamento, mas não nos impede de
reorganizar layouts e fluxos. O custo para
essa reorganização não é elevado, afinal,
podemos utilizar de uma boa sinalização
no solo, até mesmo cones e placas.
Não precisamos de um alto
investimento ou maiores espaços para
implantar essas inovações, conseguimos
adaptar nos espaços que temos hoje.
Essas estratégias melhoram a
comunicação com a clientela, impulsionam
a fidelização, contribuindo para a
constância dos lucros a cada mês, e
aumentam o alcance de pessoas em
contato com seu negócio.

A RT I G O

Retorno das gestantes
— Por Renata Kerkhoff, Advogada (OAB-RS 59.197)
Sócia da Kerkhoff Advogados Associados e Assessora Jurídica do Sindipan-RS

Com o fim do estado de emergência em saúde pública,
declarado pelo Ministro da Saúde, no dia 17/04/2022, todas as
gestantes, e não apenas as completamente imunizadas, deverão
retornar imediatamente ao trabalho.
Importante, de qualquer sorte, ter presente o que diz a Lei
14.311, publicada dia 10/03/22 e que altera a lei 14.151/21,
disciplinando o afastamento da empregada gestante, bem como
seu retorno à atividade presencial, uma vez que a lei não foi revogada e que podemos entrar novamente em estado de emergência em saúde pública, o que acarretará aplicação direta da lei.
Portanto, caso haja nova decretação de estado de emergência
em saúde pública, inclusive na esfera estadual ou municipal,
recomenda-se observar a lei 14.311/22 que diz:
Poderão voltar ao serviço presencial nas seguintes hipóteses:
1- Após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2;
2- Após sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir
do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a
imunização.
ALERTA! Há entendimentos diversos sobre quando se daria a
imunização completa, se na vacina de duas doses no 15º dia após
a segunda dose, na vacina de dose única a partir de 15º dia da

aplicação, ou se só após o 15º dia da dose de reforço.
3- Mediante o exercício de legítima opção individual pela não
vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido
disponibilizada, quando deverá assinar termo de responsabilidade e de livre consentimento para exercício do trabalho
presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas
preventivas adotadas pelo empregador;
4- Com a interrupção da gestação, observado o disposto no art.
395 da CLT.
A empresa, na hipótese da empregada não estar imunizada
(faltar aplicação de dose da vacina), deverá mantê-la afastada das
atividades presenciais, ficando à disposição do empregador para
exercer as atividades em seu domicílio, por teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de trabalho a distância, sem prejuízo de
sua remuneração. Sendo esta a opção da empresa, caso o trabalho seja incompatível com a sua realização em seu domicílio, por
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho
a distância, a empresa poderá, respeitadas as competências para o
desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante para
o seu exercício, alterar as funções por ela exerci-das, sem prejuízo
de sua remuneração integral e assegurada a retomada da função
anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial.
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Uma guerreira que deixou lições e um lindo legado
Foi em um domingo, dia 6 de fevereiro, que a Marcinha Márcia Maria Feijó Widholzer, colaboradora do Sindipan por
20 anos, nos deixou. Lutou com fé e esperança por quase
três anos contra o câncer. Sabemos que a vida segue e que
chegou o seu momento de seguir a viagem sozinha.
A saudade será eterna, lembraremos sempre do seu jeito
meigo e do seu sorriso afetuoso. Só podemos agradecer a
oportunidade de termos convivido com ela e, agora, ir se
acostumando com a sua ausência, que é apenas física.
Obrigado por todo carinho e atenção dedicados para o
setor ao longo de todos esses anos. Foram muitos os bons
momentos que compartilhamos e que agora iremos guardar
com carinho.

Márcia Feijó Widholzer
25/11/1976
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"A vida é feita de momentos, momentos pelos quais temos
que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada
é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o
nosso papel no palco da vida, lembrando de que a vida nem
sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que
tem que ser." – Chico Xavier

C A PAC I TAÇ ÃO

Abip pelo Brasil: Sindipan-RS
foi uma das realizadoras da
edição do sul
Evento on-line busca ajudar paniﬁcadores de todo
o Brasil a inovar e a se atualizar sobre as tendências
do mercado pós-pandemia.
A Abip – Associação Brasileira da Industria da
Panificação e Confeitaria, em parceria com o Sindipan-RS
e com o Sindicato de Panificação de Santa Catarina,
promoveu, no dia 24 de março de 2022, o Seminário
Abip pelo Brasil. O evento foi 100% digital, gratuito, online e ao vivo, e propôs soluções em meio a essa
pandemia que estamos vivendo, abrangendo e
integrando duas áreas de extrema relevância neste
período: capacitação técnica para as empresas e
profissionais através de palestras, cursos e aulas shows,
além da realização de negócios através da Feira de
Negócios Digital, que aconteceu simultaneamente.
A programação do evento contou com os seguintes
palestrantes :
- Chef Luiz Farias: A evolução da confeitaria - história,
novidades e técnicas modernas do mercado nacional e
internacional;
- Rachel Castro e Silvio Souza dos Santos:
padronização do pão francês com maior rentabilidade;
- Rita Gonçalves: como utilizar o Instagram para ter
resultados na sua padaria e confeitaria;
- Cláudio Schneider: O código da motivação.
Na Feira de Negócios Digital, fornecedores nacionais
e regionais proporcionaram aos seus participantes um

ambiente dedicado para exposição de sua marca,
produtos e a propenso a realização de muitos e bons
negócios.
O Sindipan-RS agradece o apoio regional das
seguintes empresas e entidades: Sebrae, FIERGS,
SENAI, SESI, IEL, Instituto Federal – IFRS, Orquídea,
Moinho do Nordeste, Ramalhos. Agradecemos aos
Patrocinadores Nacionais Master: Moinho Dias Branco
, JTI, Philip Morris Brasil, Bat Brasil, e aos
Patrocinadores Nacionais Prata: Motasa, Prática,
Abitrigo , IREKS e a Organização da Win Eventos e
demais parceiros que contribuem para o sucesso do
evento.
Nosso agradecimento e o desejo de muito sucesso!

DATA S COM E M O R AT I VA S

Adesivos para datas temáticas
dão um toque nas embalagens
Na Páscoa, várias padarias e confeitarias deram seu toque alusivo à
data usando os adesivos temáticos criados pelo Sindipan-RS. As
tradicionais etiquetas são oferecidas pelos Sindicato nas principais
datas comemorativas. Reserve as suas de Dia das Mães!
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