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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

Entrevista: Escalada de preço do material asfáltico
ameaça obras rodoviárias no país

STF vai julgar no mérito ação que altera marco
legal do saneamento básico

Presidente do Conselho Diretor do SINICON – SINDICATO NACIONAL
DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA, Evaristo Pinheiro, fala
sobre dificuldades enfrentadas com o crescimento do preço do material
asfáltico e sugestões de mudança para o atual cenário.

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que
deve ser julgada diretamente no mérito a ação de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro contra a Medida Provisória 844,
de 6 de julho último, que, “sob a justificativa de garantir maior segurança
jurídica aos investimentos no setor de saneamento básico, alterou
significativamente e, de forma brusca, as atribuições no setor, com
esvaziamento da autonomia e competências constitucionais dos
municípios”.

Clique aqui para acessar a matéria em nosso site.

Clique aqui para ter acesso a matéria.

Sindicatos aprovam em convenções coletivas volta
da obrigatoriedade das homologações
Quase um ano após a nova lei trabalhista entrar em vigor no Brasil,
uma parte dos sindicatos está retomando a obrigatoriedade de que os
trabalhadores façam a homologação nas sedes sindicais dos
trabalhadores.
Clique aqui para acessar a matéria.

Por 7 a 4, STF decide que terceirização irrestrita é
lícita e constitucional
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou nesta quinta-feira, 30,
que a terceirização irrestrita é lícita e constitucional e vale mesmo para
processos ingressados antes das mudanças feitas na legislação em
2017. Por sete votos a quatro, os ministros decidiram que empresas
podem contratar trabalhadores terceirizados para desempenhar qualquer
atividade, inclusive as chamadas atividades-fim. Fica prevista, como na
legislação atual, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante .
Clique aqui para acessar a matéria
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- Projeto de Lei
- Licitações

RELATÓRIO INFRAESTRUTURA - CNI

Conheça os dados do
Relatório da
Infraestrutura
elaborado pela CNI

NOTÍCIAS: eSocial

INFRAESTRUTURA 4.0

Entra em operação o
eSocial BX, um baixador
de arquivos enviados ao
Ambiente Nacional

Já implementou a IIoT?
Saiba como proteger sua
Infraestrutura Industrial

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
Brasília/ Estado

Registrada

01/02

01/05
01/05

Dúvidas sobre acordos e convenções coletivas?
Contate o SINICON que apoiamos a sua empresa!

Registrada

Registrada

Assinada
Assinada

Mídia
SINICON: Empreendimento ROTA
NORDESTE – PORTO SÃO LUIS:
Clique aqui para acessar o vídeo em nosso site:

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.

Custo com logística no Brasil é um dos mais
altos do mundo.

o O Brasil sofreu redução de 2,8 milhões de postos

o

Quatro anos consecutivos de queda
colocaram o setor de Construção abaixo do
patamar de 2010

o

PIB do setor de construção acumula queda
de 20,4% nos últimos 4 anos

o

Em 2017, construção apresentou queda
mais intensa entre todos os setores.
Retomada do crescimento em 2018 deverá
ser modesta.

formais de trabalho* entre jul/2015 e jul/2018
o Destes, 819 mil postos (29,7%) foram perdidos

na construção em geral (pesada + civil)
o Somente na construção pesada perderam-se 273

mil postos nesse período, ou seja, 9,9% do total
das perdas do país
.
Clique aqui para saber mais sobre os dados.

Clique aqui para ler mais.

Agenda Sinicon
Confira nossa agenda
o 4ª reunião ordinária de 2018 - CRT/CNI - Brasília
Dia 4 de setembro de 11:00 às 18:00
o Reunião para alinhamento do Programa de
Desenvolvimento Associativo - FIRJAN/SINICON
Dia 5 de setembro de 14:30 às 15:30

o Reunião Conselho de Ética – SINICON/RJ
Dia 14 de setembro de 8:30 às 11:30
o Reunião Conselho Diretor – SINICON/RJ
Dia 18 de setembro de 10:00 às 13:00

o Reunião sobre Temas Tributário – Sinicon/RJ
Dia 5 de setembro de 10:00 às 11:00

o Reunião sobre o tema: “Exame Toxicológico” – MTEDF
Dia 19 de setembro de 10:00 às 12:00

o Reunião Preliminar – GT Confederativo do
eSocial - Brasília
Dia 12 de setembro de 9:00 às 17:00

o Reunião da COP – Comissão da InfraestruturaBrasília
Dia 20 de setembro de 14:00 às 17:00

o Treinamento Código de Ética e ComplianceRJ
Dia 12 de setembro de 10:00 às 12:00

o Reunião Preparatória do evento: Indústria da
Construção Pesada - Infraestrutura: Instituto Ethos e
SINICON
Dia 21 de setembro de 10:00 às 11:30

o GT Confederativo – eSocial - Brasília
Dias 13 de setembro de 9:00 às 17:00
o Reunião CRT - SP
Dias 13 de setembro de 9:30 às 13:30

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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