Se houver problemas na visualização,
Clique aqui para ter acesso no nosso site

23/07/2018 | Edição 0002

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

Inovação melhora gestão de segurança e saúde
na indústria
“A construtora catarinense Pasqualotto está construindo o maior
edifício da América Latina: duas torres de 280 metros em Balneário
Camboriú (SC). O complexo residencial, que será concluído em
2020, já está com 56 andares – de um total de 81 – e, à medida
que a construção fica mais distante do solo, aumentam os riscos de
acidentes. Para garantir mais segurança aos 300 trabalhadores
envolvidos na obra, a empresa aposta em uma tecnologia pioneira
de inteligência artificial que monitora em tempo real riscos no
canteiro de obras
Clique aqui para acessar ao documento.

Analistas do mercado financeiro reduzem previsão
de inflação para 2018, informa BC
Analistas do mercado financeiro reduziram pela segunda semana seguida a
estimativa de inflação para este ano, de 4,15% para 4,11%. As informações estão
no informe de mercado também conhecido como relatório “Focus” divulgado nesta
segunda-feira (23) pelo Banco Central.

Clique aqui para acessar a matéria.

Insegurança jurídica cresce no período préeleitoral e deixa empresas em alerta
Um caso relacionado à cobrança de pedágio ilustra como decisões
contraditórias do governo federal, do Congresso e do Judiciário
vêm afetando o investimento em infraestrutura no País. A
concessionária NovaDutra, por exemplo, teria de triplicar o valor do
pedágio na rodovia que liga São Paulo ao Rio caso Câmara e
Senado venham a aprovar proposta isenta de tarifa moradores e
trabalhadores de cidades onde estão localizadas as praças de
pedágio. Este é apenas um dos 182 projetos atualmente em
discussão no Congresso Nacional que oferecem benefícios a
usuários específicos.
Clique aqui para acessar a matéria.

Mapa Estratégico da Indústria aponta os caminhos
para o Brasil crescer 4% ao ano
A economia nacional tropeçou em uma de suas piores crises nos últimos
anos. Conquistas como o pleno emprego, o surgimento de uma nova classe
média e a estabilidade econômica, em retrospecto, se mostraram efêmeras.
Mas, agora, o país tem a oportunidade de tentar se reerguer sobre novos
alicerces. E a recuperação exigirá a adoção de medidas de menor ou maior
complexidade em diversas áreas da economia e da administração
pública. Uma lista de ações pode ser encontrada no Mapa Estratégico da
Indústria 2018-2022, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O documento dá dimensão do que precisa ser discutido nas eleições deste ano
e aponta quais ações o setor industrial considera prioritárias para o próximo

governo.
Clique aqui para acessar a MP 844/18.

.

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
o Reunião DNIT
Material Betuminoso – dia 19 de julho de 14:00 às 16:30

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

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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