Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Oeste do Estado do Paraná
CNPJ 03.017.419/0001-44
Código Sindical 001.154.90549-4
Telefax: (45) – 3222-5786
SITE: http://www.fiepr.org.br/sindicatos/sindap/
E-mail: sindap-sindap@hotmail.com

MEMÓRIA DA REUNIÃO DIA 22/02/2018
1- Apresentação do IPEM
A colaboradora Jessica, representando o IPEM sanou todos as dúvidas que surgiram durante a
reunião, falou um pouco dos procedimentos que o órgão realiza, disse da importância de ligar no
IPEM para tirar as dúvidas, pois segundo ela não existe pergunta sem importância. Ainda ressaltou
que o Instituto é uma entidade orientadora, não apenas fiscalizadora. Baseado nas perguntas da
reunião recebemos hoje (23/02) um retorno da colaboradora: sobre "COMIDA KG" e "PÃO
FRANCES", existem duas portarias autoexplicativa para se basear. Pão Frances - Portaria INMETRO
146/2006. Alimento a Peso - Portaria INMETRO 097/2000.
Em nome dos panificadores da Região Oeste o Sindap agradece a atenção desta instituição.
2- Cursos Gratuitos Unidade Móvel Senai – Vagas Limitadas
Lembramos dos cursos disponível pela Unidade Móvel de panificação.
• O primeiro curso iniciará no dia 26/02 Técnicas de Panificação e Confeitaria 40h, finalizando
em 09/03. Inscrições até 22/02/2018
• O segundo curso iniciará no dia 12/03 Fabricação de Bolos, Pães Naturais e Integrais 40h,
encerrando em 23/03. Inscrições até 06/03/2018
3- Adesão ao projeto do Grupo Atual
Reforçamos a participação das panificadoras no projeto “Transformado atendimento em
vendas” que já tem a data de início marcada, será dia 07/03.
4- Campanha de Vacinação – adesão até dia 02/03/2018
Recordamos aos presentes da importância da campanha de vacinação promovida pelo SESI em
parceria com os sindicatos patronais.
5- Informamos a agenda de eventos dos próximos dias:
• Estratégias de recursos para inovação em 2018 – dia 28/02/2018 – ás 08h30
• Comemoração ao dia internacional da mulher – 08/03/2018 – às 14h30
• Negociação Coletiva Pós modernização - 09h – Com: Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior –
24/04/2018 às 09h
• Curso: Doces de Padaria – 24/04 a 26/04 – em breve enviaremos o convite
6- Projeto de reversão de compras
Relembramos das parcerias firmadas e da importância da participação de todos.
7- Hotel para a FIPAN
E anunciamos sobre a pré-reserva do hotel para a participação dos empresários na FIPAN 2018,
em breve enviaremos mais informações.

Próxima reunião será dia 01/03/2018 e contará com a presença de um representante do
M.T.E. (Ministério do Trabalho e Emprego)

