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Aspacer inicia os preparati vos para Congresso

Nesta sexta-feira (08), o Grupo Villagrês lançou seu Código de Conduta, um conjunto de princípios morais e diretrizes que 
contribuem para orientar as ações e divulgar a postura da empresa. Buscando aperfeiçoar o relacionamento entre seus 

colaboradores, o grupo formado pelas marcas Villagres, Lineart e Tecnovilla apresentou sua própria carti lha. A parti r de então, o 
colaborador passa a ter critérios pré-estabelecidos para que possa senti r-se mais seguro ao adotar formas éti cas de se conduzir.  A 
iniciati va é uma das ações que marcam todo o investi mento no processo de profi ssionalização, consolidado em 2012.

Grupo Villagrês lança Código de Conduta

Sincer parti cipa de Reunião na Fiesp

Colaboradores da área fi nanceira da Sincer parti ciparam da 1ª Reunião Plenária de Executi vos na sede da Fiesp em São Paulo. 
Na oportunidade foram tratados temas como: Pesquisa de Interesse dos Sindicatos; Planejamento Estratégico; Contribuição 

Sindical e a Programação para 2013. Parti ciparam do evento, executi vos de diversos órgãos sindicais. Os trabalhos terão conti nuidade, 
a cada dois meses, um novo encontro será realizado.

Feriado de Carnaval

A Aspacer e o Sincer comunicam que durantes os dias 11, 12 e 13 de fevereiro não haverá expediente, devido ao feriado de Car-
naval. As ati vidades retornam normalmente no dia 14, a parti r das 08:00 h.

Empresas devem adotar novo termo de rescisão

As demissões que ocorrerem a parti r de hoje terão chances menores de resultarem em processos trabalhistas. Isso porque, as 
empresas estão obrigadas, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a uti lizar o novo Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, 

que traz campos mais detalhados para discriminar o pagamento das verbas rescisórias como férias, 13º salário, horas extras e descon-
tos. O prazo inicial para a entrada em vigor da medida era fi m de 2012, mas foi adiado, segundo o governo, para dar mais tempo para 
as empresas se adaptarem. O novo prazo foi estabelecido pela Portaria nº 1.815, de 1º de novembro de 2012.

Após encontro entre os membros que farão parte da Comissão do 5º Congresso Internacional da Indústria Cerâmica de 
Revesti mento no últi mo dia 01 de fevereiro, os seis principais temas escolhidos que nortearão o evento serão: Decoração 

Digital, Energia, Recursos Humanos, Design, Mercado e Qualidade. Ainda, palestras avulsas que envolverão os temas: Porcelanato, 
Matéria-Prima, Programa Brasileiro de Qualidade e Produti vidade, Normas Técnicas e outros sugeridos pelo Centro Cerâmico do 
Brasil também farão parte do evento. O Congresso acontecerá de 18 a 21 de junho, paralelo a 6ª edição do Forn&Cer 2013.Te
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