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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

O FUTURO DO BRASIL NA VISÃO DOS
PRESIDENCIÁVEIS 2018 – Diálogo da Indústria da
Construção – Coalizão pela Construção
“Foi promovido no dia 6 de agosto de 2018, em Brasília, debate organizado
pela Coalizão pela Construção, iniciativa que conta com 26 entidades com o
objetivo de defender agendas comuns da cadeia produtiva da indústria da
construção. O debate contou com a participação dos presidenciáveis Marina
Silva, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Ciro Gomes e Henrique Meirelles, tendo
todos reconhecido a importância de uma rápida retomada do setor de
construção para a redução do desemprego e o crescimento do PIB. Os
candidatos se comprometeram em melhorar a segurança jurídica no país,
elemento essencial que impede hoje que os investimentos e a gestão pública
ocorram livremente.” - Evaristo Pinheiro, Presidente do Conselho Diretor do
SINICON.

Governo publica Lei Geral de Proteção de dados
pessoais
O Diário Oficial da União (DOU) publicou a Lei 13.709/2018, a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais. O texto foi sancionado na terça-feira, 14, pelo
presidente Michel Temer com vetos. Um dos dispositivos vetados foi a
criação de um órgão fiscalizador para a área, que seria vinculado ao
Ministério da Justiça.

Clique aqui para ter acesso ao documento.

Clique aqui para acessar as fotos oficiais do evento.

Desconfiança tem travado agenda de Infraestrutura,
diz secretário do PPI, Marco Aurélio Barcelos
A relação entre administração pública e órgãos controladores vive um
momento de antagonismo e divergência que não é sustentável no longo
prazo, avalia o secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Marco Aurélio Barcelos.
Clique aqui para acessar a matéria.

Murillo Mendes, presidente da Mendes Junior morre
em BH
Presidente da Construtora Mendes Junior e um dos fundadores do
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA INFRAESTRUTURA - SINICON, Murilo Mendes morreu na madrugada de
domingo, dia 19, aos 93 anos em Belo Horizonte. O empresário sucedeu
seu pai José Mendes Júnior, fundador da empresa, desde seus 28 anos.
Até o ano passado, aos 92 anos, foi diretor presidente.
Clique aqui para ler em nosso site.

Limites à autonomia nas negociações individuais e
coletivas após a reforma trabalhista
A Lei nº 13.467/2017 traz em diversos pontos a sobrepujança das normas
negociais sobre as normas constitucionais e legais de proteção ao trabalho,
implementando o paradigma da prevalência do negociado sobre o legislado
em toda situação, inclusive possibilitando a extinção ou redução de direitos
sem uma correspondente compensação.

Prévia da confiança da indústria cai em agosto e vai
ao menor patamar desde final de 2017, diz FGV
A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) do Brasil recuou em
agosto diante da piora no sentimento do setor em relação ao cenário atual e
foi ao menor nível desde o final de 2017, informou a Fundação Getúlio
Vargas (FGV) nesta terça-feira (21).
Clique aqui para acessar a matéria

Clique aqui para acessar a matéria
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RELATÓRIO INFRAESTRUTURA CNI

Conheça os dados do
Relatório da
Infraestrutura
elaborado pela CNI

NOTÍCIAS: eSocial

INFRAESTRUTURA 4.0

Empresas: Fechamento
da folha da competência
08/2018 somente deverá
ser feito a partir do início
da DCTFWeb

- Qual é distância que nos
separa da Indústria 4.0?

Mídia
O FUTURO DO BRASIL NA VISÃO DOS
PRESIDENCIÁVEIS 2018 – Diálogo da Indústria da
Construção – Coalizão pela Construção
[06/07/2018]
Assista ao vídeo:
Clique aqui para assistir

O FUTURO DO BRASIL NA VISÃO DOS
PRESIDENCIÁVEIS 2018 – Diálogo da Indústria da
Construção – Coalizão pela Construção [PARTE 2]
[06/07/2018]
Assista ao vídeo:
Clique aqui para assistir

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.

Retração da economia impacta fortemente o setor de
Construção, o Brasil sofreu redução de 3,0 milhões de
postos formais de trabalho entre jun/2015 e jun/2018
Destes, 854 mil postos (28,9%) foram perdidos na
construção em geral (pesada + civil).
Somente na construção pesada perderam-se 278 mil
postos nesse período, ou seja, 9,4% do total das
perdas do país.

Custo com logística no Brasil é um dos mais
altos do mundo.
Atraso de grandes obras interrompe atividade
econômica, com impactos em diversos setores e
ao longo do tempo
PIB brasileiro voltou a crescer após dois anos de
recessão
Clique aqui para ler mais.

Clique aqui para saber mais sobre os dados.

Convenções Coletivas de Trabalho
Data Base

Base Territorial

Situação

01/02

Registrada

01/02

Rio de Janeiro e
Municípios/RJ
Campo dos
Goytacazes e
Municípios/RJ
Porto do Açu/ RJ

01/03

Bahia/ Estado

Assinada

01/03

Sergipe/ Estado
(Montagem)
Teixeira de Freitas e
Municípios/ Bahia

Registrada

01/02

01/05

Assinada

Assinada

Assinada

Agenda Sinicon
Confira nossa agenda
o Negociação Coletiva de Trabalho - Pernambuco
Dia 2 de agosto de 10:00 às 16:00
o Conselho de Ética SINICON –São Paulo
Dia 3 de agosto de 10:00 às 13:00
o Tributário – CNI/Brasília
Dia 3 de agosto de 10:00 às 14:00
o Negociação Coletiva de Trabalho – Duque de
Caxias e Municípios/RJ
Dia 7 de agosto de 15:00 à 16:30

o Reunião Tributária – CNI Brasília
Dia 16 de agosto de 9:00 às 14:00
o Reunião Presidente do Conselho Diretor
SINICON Evaristo Pinheiro e Presidente
Instituto Ethos – Caio Magri – SINICON/RJ
Dia 23 de agosto de 10:00 às 12:00
o GT Integridade – Instituto Ethos - SP
Dia 28 de agosto de 9:00 às 16:00

o Reunião CRT – Sinicon/RJ
Dias 10 de agosto de 10:00 às 13:00
o Curso Integridade - Ações Coletivas e selo Pró - Ética
Instituto Ethos/SP
Dias 15 de agosto de 9:00 às 12:00

o Agenda Extra: Curso sobre eSocial: Segurança
e
Saúde no Trabalho
21 agosto de 2018 das 09:00 às 17:00

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
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