Linha 4 Metrô—Rio de Janeiro

Ponte Rio Negro—Manaus

Complexo Aeólico Riachão—Ceará-Mirim (RN)

UHEBaixo Iguaçu—Paraná

QUEM SOMOS?

O Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada - Infraestrutura - SINICON, foi fundado em 1959 e dispõe de sede no Riode
Janeiro e representação em Brasília e Salvador. Mais do que uma entidade de classe, o sindicato é instrumento consistente e fundamental na
representação do setor. Possui sólido conhecimento e experiência representando os interesses da categoria, exercendo importante papel na
consolidação e expansão da infraestrutura do País.

SINICON conforme a legislação vigente representa as empresas
do setor de infraestrutura em 17 unidades da Federação, realizando negociações coletivas de trabalho e auxiliando suas associadas em acordos coletivos de trabalho. Conta com domínio e competência no histórico do convívio com entidades representantes de trabalhadores e prestação de apoio relacionado a interação de empresas.

Institucionalmente o SINICON dialoga com os poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário na busca de defesa dos interesses do setor.

A atividade da Construção Pesada-Infraestrutura (CNAE 42 e 43),
responde por significativa parcela do Produto Interno Bruto (PIB).
Constitui um dos mais importantes segmentos empresariais brasileiros, fomentador de tecnologia, exportador de serviços e gerador de milhões de empregos

10 MEDIDAS PARARESGATE DA INFRAESTRUTURA

1

Aprovação da Reforma da Previdência, para
interromper o ritmo de crescimento do dispêndio público nessa rubrica e abrir espaço
para o investimento em infraestrutura.
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Desvinculação de despesas orçamentárias, de modo a conferir maior margem de manobra ao Poder Executivo
para realizar investimentos.

Ampla revisão dos subsídios, de
modo a abrir espaço fiscal para investimentos.
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Preparação e atualização permanente de
carteira de projetos estruturantes, cuja priorização (de recursos e impulso administrativo) seja mandatória e não sujeita à escolha
do governo de ocasião.

Aprovação da nova lei de licitações, de modo a atualizar a prática brasileira ao que vem sendo adotado mundialmente em licitações públicas e a conferir maior segurança jurídica aos gestores e vendedores no processo
de compras governamentais.

Revisão da lei das agências reguladoras, de modo a
conferir autonomia administrativa e financeira a essas agências e que sejam definidos com clareza os
limites de suas competências regulatórias.

Revisão da lei de desapropriações, de modo a
delimitar as competências do estado e do executor de obras, trazendo maior segurançajurídica.
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Revisão da lei de licenciamento ambiental, de modo a tornar mais ágil a
emissão de licenças.

Revisão da lei de improbidade administrativa, de modo a tratar de forma diferenciada
atitudes dolosas de culposas, a fim de trazer
novamente a capacidade do Poder Executivo
de executar projetos.

Retomar o apoio oficial à exportação de serviços de
engenharia, para que o Brasil volte a participar de
mercado de mais de US$ 480 bilhões e reativar cadeia produtiva de 62 segmentos e mais de 4.000 empresas.

O QUE O SINICON FAZ PELASASSOCIADAS?
Negociações Coletivas de Trabalho: As negociações coletivas tem influência direta no custo da mão de obra, que representa mais de 40% nos custos do setor da Construção Pesada e Infraestrutura no Brasil. Um processo mal sucedido terá um efeito negativo sobre parcela significativa do
custo de uma obra. A reforma trabalhista trouxe importante transformação na relação sindical, com a predominância das negociações coletivas,
fixando a prevalência do acordado sobre olegislado.
Poder de Representação: O SINICON detém representação junto a Confederação Nacional da Indústria– CNI, Federações das Indústrias e Associações. A atuação em conjunto com essas entidades objetiva o interesse
comum do setor.

COMITÊS TEMÁTICOS

COMITÊ DERELAÇÕESTRABALHISTAS - CRT

COMITÊ JURÍDICO

COMITÊ DERODOVIAS
Representação Judicial: Em ações coletivas, na defesa de interesses da
categoria.

Consultoria Técnica: Consultoria sobre os temas trabalhistas, tributários,
de licitações e legislação ambiental com elaboração de pareceres e nota
técnica.

Políticas Públicas: Acompanhamento de medidas de impacto nas atividades do setor- licitações, meio ambiente, financiamento, trabalhista, tributária. Defesa das pautas de interesse do setor junto ao Executivo e ao
Legislativo, por meio de um processo de interação permanente com seus
representantes.

COMITÊ DEÉTICA

COMITÊ TRIBUTÁRIO

INFORMATIVOS SINICON
INFORMATIVOS SINICON
SINICON INFORMA enviado as Associadas com notícias de
interesse do setor, status das negociações coletivas de trabalho e agenda de eventos.

MÍDIAS, CONTATOS E ENDEREÇOS,
www.sinicon.org.br

Sinicon Sindicato

@siniconsindicato

@sinicon_

CLIPPING possui notícias veiculadas diariamente nosjornais
de maior circulação, com foco nas áreas sindical,portuárias,
ferroviárias, rodoviárias, petróleo e gás, siderurgia,mineração,
concessões, energia, política e econômica.

MONITOR LEGISLATIVO acompanhamento e monitoramento das proposições legislativas em tramitação no CongressoNacional relacionadas ao setor.

sinicon@sinicon.org.br

Rio de Janeiro: Rua Debret, Nº 23 salas 1201 à 1207
Centro- Rio de Janeiro– RJ-CEP20030-080
+55 (21) 2210-1322

EVOLUÇÃODEEMPREGOS acompanhamento mensal
do desempenho do mercado formal de trabalho a nível
nacional, com foco na Construção Pesada e análise sobre
o mercado de trabalho informal.

NOSSOS PARCEIROS

Bahia: Av. Tancredo Neves, Nº 274/Bloco A/Salas 202-203
Caminho das Árvores- Salvador– BA- CEP41820-020
+55 (71) 3450-8542

Brasília: Setor Comercial Sul, SCS-Edifício Ceará- Salas 801 ,802, 813 e 814
Plano Piloto– Brasília– DF-CEP70303-900
+55 (61) 3223-3161

