
Sexta-feira, 02 de Outubro de 2020   nº441

BOLETIM
INFORMATIVO

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

A CoopAspacer realizou nesta semana na sede da ASPACER, 
uma assembleia para prestação de contas junto a seus co-

operados.  As assembleias são momentos importantes em que 
o associado exerce o seu direito ao voto. No evento realiza-
do, houve várias deliberações como Demonstrações Contábeis 
do exercício de 2019, destinação das sobras apuradas junto a 
sua fórmula de cálculo e a aplicação do Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social (FATES). Além disso, foi também 
colocada para votação uma reforma e consolidação do Estatuto 
Social, compreendendo melhoramentos de redação, estrutura, 
adequação a normas legais e renumeração de artigos, parágra-
fos e incisos. 

CoopAspacer realiza assembleia para prestação de contas

A ASPACER é apoiadora de um evento solidário, que 
será promovido neste final de semana pela Casa das 

Crianças em Rio Claro. A atividade tem como objetivo co-
memorar os 68 da entidade e também, por meio de um 
pedágio social, arrecadar mantimentos para que eles 
possam montar pizzas para vender no final deste ano. 
A iniciativa será feita por meio de uma Live, que acontece-
rá nas mídias sociais da Casa das Crianças, neste próximo 
dia 3 de outubro às 12h e contará com uma apresentação 
do maestro Luciano Filho, do percussionista Eduardo Bars-
sotti, cantora Paula Mally e do violoncelista Luiz Guilherme.  
O evento pode ser acessado pelo endereço facebook.com/
casadascriancasrc. Além da ASPACER, a iniciativa conta com 
apoio da Diza, Contato Acabamentos, Hemodiag, Depósito F2, 
Focus e Mercado da Qualidade.

ASPACER será apoiadora de ação social em prol da Casa das Crianças em Rio Claro 

Foi assinada ontem (1), a Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), que renova as condições de trabalho do setor ce-

râmico e mobiliário. As tratativas foram feitas entre o SINCER 
(Sindicato das Indústrias da Construção, do Mobiliário e de Ce-
râmicas de Santa Gertrudes) e o SITICECOM (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmica, Construção e do 

Assinada convenção coletiva do setor cerâmico

Especialistas entendem que, sem nexo causal, Covid-19 não é doença do trabalho

Tema amplamente discutido desde o início da pandemia 
causada pelo novo Coronavírus, a questão sobre a Co-

vid-19 ser ou não considerada doença do trabalho, reuniu espe-
cialistas das áreas do Direito e da Saúde em videoconferência 
do Conselho Superior de Relações do Trabalho (Cort) da Fiesp.A 
presidente do Cort, Maria Cristina Mattioli, dirigiu os debates na 
manhã desta quarta-feira (30/9), precedidos por breve intro-

dução da diretora-executiva jurídica da Fiesp, Luciana Freire.De 
acordo com Freire, é fundamental entender o impacto na vida do 
trabalhador e do empresário brasileiro a partir da definição da 
Covid-19 como doença ocupacional ou não: “Hoje vamos apro-
fundar esse tema e já adianto que, em nosso entendimento, não 
há como caracterizar como doença do trabalho, salvo se compro-
vado claramente o nexo causal”. (FIESP/SP)

Mobiliário de Limeira e Região). Além do reajuste salarial, foram 
definidas também questões como abonos indenizatórios, salários 
normativos e participação nos lucros que foram tratados de forma 
separadas entre cerâmica branca e cerâmica vermelha/ mobiliá-
rio.  O documento agora seguirá para homologação no Ministério 
do Trabalho.

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Jornal-da-Manhã-PMSG-10-09-2020-Almir_x264.mp4

