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SINICON INFORMA
“SINICON é a entidade legítima em sua base de atuação para promover uma imagem positiva do setor, atuando sob princípios de respeito à ética , à transparência
de seus posicionamentos e a participação igualitária de seus associados.''
.

NOTÍCIAS

Plano Nacional de Logística PNL - 2025
“O Plano Nacional de Logística é peça fundamental de
planejamento estratégico da infraestrutura do país. A efetiva
priorização e execução desses projetos adicionará centenas de
bilhões de reais à economia do país.” – Afirma Evaristo
Pinheiro, Presidente do Conselho Diretor do SINICON.
Clique aqui para acessar ao documento.

Falta de concorrência no mercado de combustíveis
custa R$ 7,38 bilhões à indústria brasileira
A falta de concorrência é responsável pelas distorções no mercado e pelos
elevados preços dos combustíveis no Brasil. Só no ano passado, os custos das
indústrias energo-intensivas com a compra de gás natural, óleo combustível e
gás liquefeito do petróleo (GLP) foram de cerca de R$ 7,38 bilhões superiores
aos cobrados no mercado internacional. O cálculo está no estudo Insumos
Energéticos: Custos e Competitividade, que faz parte do conjunto de 43
documentos que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou aos
candidatos à Presidência da República.
Clique aqui para acessar a matéria.

Vale bate recorde de produção e venda de minério
de ferro e pelotas no 2º tri

Marco Legal Saneamento Básico – MP publicada em 06
de julho no DOU

A produção e as vendas de minério de ferro e pelotas pela Vale
bateram recorde no segundo trimestre para o período, em meio a um
aumento das atividades na importante mina S11D, no Pará, e redução
da produção em minas de menor qualidade nos sistemas Sul e
Sudeste, informou a companhia nesta segunda-feira (16).
Clique aqui para acessar a matéria.

Marco Legal Saneamento Básico - MP publicada no DOU dia 06 de julho,
atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de
julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas competência para
editar normas de referência nacionais sobre o serviço de saneamento, a Lei nº
10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar as atribuições do cargo de
Especialista em Recursos Hídricos, e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País.
Clique aqui para acessar a MP 844/18.

Conjuntura Econômica- Crédito e estabilidade:
Instrumentos para o crescimento
CNI apresenta agenda tributária para
aumentar a competitividade do Brasil
Proposta para presidenciáveis prevê a modernização da
tributação indireta, com redução da cumulatividade e da
complexidade. Instituição indica caminho pragmático para
corrigir as distorções que limitam o crescimento, a inserção
internacional e os investimentos
Clique aqui para acessar a matéria.

Em Uma breve história da América Latina (Editora Cultura, 2017), na qual traça
um alentado sumário dos muitos traços comuns da região, o historiador italiano
Loris Zanatta, ao resumir o quadro da “Década Perdida” de 1980, diz que a crise
que abalou a região, incluindo o Brasil, naquele período teve fatores exógenos,
com a súbita elevação dos juros nos mercados desenvolvidos à frente, e
endógenos, estes representados especialmente pela falênciado modelo de
desenvolvimento industrial “dirigista e voltado ao mercado interno”.
Clique aqui para acessar a matéria.

Mídia
Assista o vídeo do debate sobre
segurança jurídica e gestão pública na
área de infraestrutura.
Confira a entrevista Evaristo Pinheiro e convidados.
Para assistir a matéria clique aqui.

DIÁLOGO DA INDÚSTRIA COM
CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA [CNI] – 04/07/2018
Acesse os vídeos:
Clique aqui para assistir parte 1
Clique aqui para assistir parte 2

Importância da Infraestrutura
“'A infraestrutura tem grande relevância para a economia brasileira.
É responsável por aproximadamente 50% da Formação Bruta de Capital Fixo e,
segundo dados da Matriz de insumo-produto 2010 do IBGE,
a cada R$ 1 milhão investido na produção do setor de construção pesada é gerado R$ 1,4 milhão de valor adicionado ao PIB,
além de 46 novos postos formais de trabalho e R$ 456
mil a mais em salários ao longo de um ano.''
- Evaristo Pinheiro, Presidente do Conselho Diretor do SINICON em entrevista à ISTOÉ DINHEIRO.

Clique aqui para acessar a matéria.

Dados do Setor

Evolução dos empregos na construção
pesada na economia

Impacto da construção pesada na
economia.

✓ Mercado de trabalho brasileiro apresenta crescimento em
maio, mantendo tendência dos últimos quatro meses.
Emprego na Construção também apresentou aumento em
abril.
✓ Emprego formal na Construção apresentou aumento superior
que a média da economia.
✓ Diminuição do emprego formal na construção verificado no
primeiro trimestre vem acompanhado de aumento da
informalidade.

✓ Setor de Construção possui importante papel
socioeconômico.
✓ Setor de Construção apresenta queda pelo quarto ano
consecutivo.
✓ Perspectivas.
Clique aqui para ler mais.

Clique aqui para saber mais sobre os dados.

CESTA DE SERVIÇOS
SINICON dispõem de cesta de serviços
para associadas e não associadas.
Temas como Acompanhamento em Cartório Judicial e

Notariais, Acordo Extrajudicial dentro da base territorial do
SINICON, Coworking, Assessoria na Obtenção e Manutenção do
CRCC da Petrobras e outros, confira e nos acione para saber
mais.
Clique aqui para mais informações.

Acesse nosso site: https://www.sinicon.org.br

Agenda Sinicon
Confira nossa agenda
o Reunião Comitê Jurídico
Dia 12 de julho de 9:30 às 11:30

o Reunião DNIT
Material Betuminoso – dia 19 de julho de 14:00 às 16:30
o Reunião de Conselho de Ética
Dia 20 de julho de 10:00 à 13:00

o Reunião CRT
Dia 13 de julho de 10:00 às 13:00
o Reunião do Conselho Diretor
Dia 17 de julho de 10:00 à 13:00
o Reunião CPN
Dias 10 e 18 de julho de 9:00 às 17:00

Agenda Extra: Curso eSocial - Uma Nova Forma de Registros
de Eventos Trabalhistas; dia 24 e 25 de julho.

Infraestrutura 4.0

E-Social

✓ Comitê Gestor do eSocial esclarece questionamentos feitos por empregadores quanto ao
descumprimento dos prazos do faseamento, saiba mais clicando aqui.

✓ Legislação: clique aqui para ter acesso a todo o conteúdo.
Fonte Portal E-Social

✓ Existem ferramentas de software que projetam as estruturas de forma
mais inteligente, clique aqui e saiba mais..
✓ Hospitais 4.0 e a importância da infraestrutura,
Clique aqui e saiba mais.
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