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Ficou definido na nova convenção, que as empresas deverão 
descontar dos seus empregados, a contribuição assisten-

cial/negocial constantes na cláusula da Convenção Coletiva da 
Categoria 2019/2020. 

Ressalte-se que as empresas estarão impedidas de descontar 

Sobre a contribuição assistencial/negocial

O SINCER - Sindicato das Indústrias da Construção, do Mo-
biliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes e o  SITICE-

COM - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmica, 
Construção e do Mobiliário de Limeira e Região formalizaram a 
negociação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2019/2020. 
De acordo com a CCT, deverá ser aplicado 5% de reajuste nos 
salários até R$ 6.000,00, 4% para os salários de R$6.000,00 a 
R$ 7.000,00 e para os salários acima de R$ 7.000,00, livre ne-
gociação, garantindo um aumento de no mínimo R$ 280,00. A 
diferença do reajuste de março será paga como “Abono Eventual 
Assistencial”, de acordo com o reajuste definido para cada faixa 

Categoria define Convenção Coletiva 2019/2020

Atenta a importância do Gás Natural (GN) para o segmen-
to industrial, a ASPACER promoverá em sua sede, no dia 

19 de junho, a 3ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural, 
com o tema “O novo cenário da indústria do gás natural”. O 
evento apresentará as oportunidades e desafios para o desen-
volvimento da cadeia de gás natural no Brasil, com temáticas 
voltadas para estudos de casos e propostas para os segmentos 

Setor cerâmico se prepara para a 3ª edição do Fórum do Gás

a contribuição assistencial/negocial, caso o empregado apresen-
te o comprovante de entrega da carta de oposição, protocolada 
até o dia 16 de maio, no Sindicato. De acordo com o mesmo 
documento, a contribuição sindical para o ano de 2019 foi dis-
pensada.

De 11 a 13 de junho, a sede da ASPACER será sede do Encon-
tro Internacional de Fornecedores para Cerâmica e Mineração 
– Forn&Cer. 

O evento, na última edição, contou com a participação de mais 

Em junho acontece o Forn&Cer na sede da ASPACER

salarial, sendo que este abono será pago em uma única vez na 
folha de pagamento, sem encargos. Quanto a PLR, para a cerâ-
mica branca, ficou definido o valor de R$ 762,00 a pagar em duas 
parcelas, em abril e outubro. Já o PLR para a cerâmica vermelha 
e mobiliário, o valor será de R$ 489,00, também a pagar em duas 
parcelas, nos meses acima citados. 

O valor dos pisos salariais ficou definido da seguinte forma - 
Cerâmica Branca: turno ininterrupto, R$ 1938,20 ou R$ 8,81 por 
hora e para os demais salários, R$ 1.326,60 ou R$ 6,03 por hora. 
Para a Cerâmica Vermelha e Mobiliário: R$ 1.370,60 ou R$ 6,23 
por hora.

de 6.000 visitantes nacionais e internacionais, mais de 100 em-
presas entre patrocinadores e expositores e com a presença dos 
principais fabricantes e fornecedores do setor de todo o mundo. 
Conheça: www.fornecer2019.com.br

da indústria que utilizam o combustível de forma abundante. 
Presenças confirmadas: Marcos Penido – secretário de infraes-
trutura e meio ambiente de São Paulo, Carlos Langoni – diretor 
do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas e 
outros nomes de destaque. 

Informações com Maria Fernanda: fernanda@aspacer.com.
br

Anuncie na Revista ASPACER, a grande vitrine para que as 
empresas possam se mostrar para um mercado cada vez 

mais competitivo. A edição de maio e junho traz como pautas 
principais: cobertura do Evento “Mérito Cerâmico”, matérias re-

Última chamada para anunciar na Revista ASPACER – edição maio/junho

lacionadas à mineração, máquinas pesadas e equipamentos e 
as principais curiosidades sobre o Forn&Cer (Encontro Interna-
cional de Fornecedores para Cerâmica e Mineração). Informa-
ções com Ana Paula: anapaula@aspacer.com.br

O Centro Cerâmico do Brasil (CCB) está com inscrições 
abertas para a segunda turma do curso “ISO 10545 - 

Adequação dos ensaios voltados ao processo de certificação”, 
que acontecerá no dia 29 de maio, das 8 horas às 17 horas, 
na sede do CCB.

Serão abordadas as principais mudanças com a revisão da 
norma NBR 13.818/97 para ISSO 10545 nos ensaios de análise 
visual, absorção de água, carga de ruptura, abrasão super-

CCB abre segunda turma para o curso de Adequação dos ensaios voltados ao 
processo de certificação

ficial, abrasão profunda, gretamento, manchamento, ataque 
químico, expansão por umidade e dimensional; sobre as mu-
danças em materiais equipamentos; mudanças da preparação 
dos corpos de prova e mudanças no método de execução de 
ensaio.

Podem participar profissionais da área da qualidade cerâmi-
ca. As inscrições podem ser feitas através do e-mail comunica-
cao@ccb.org.br.


