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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

ESOCIAL: Publicada a nota técnica Nº
09/2018 de ajustes do Leiaute Versão 2.4.02

BNDES lança edital para fundo de R$ 500 milhões
em infraestrutura

Considerando a necessidade de ajustes na versão 2.4.02 leiaute do
eSocial, foi liberada a relação das adequações realizadas.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
lançou nesta terça-feira (17), em seu site, edital para criação de um
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) que investirá em
debêntures incentivadas de projetos de infraestrutura que estão em
carteira do banco. O fundo vai garantir o benefício fiscal oferecido por
esses papéis aos investidores pessoa física.

Data prevista para implantação no ambiente de Produção Restrita:
27/09/2018.
Data prevista para implantação no ambiente de Produção: 27/09/2018.

Clique aqui para ter acesso a matéria.
Clique aqui para acessar a matéria em nosso site.

Workshop em Washington debate infraestrutura de
transporte no Brasil

Destravar a infraestrutura é vital para a retomada

A Fundação Dom Cabral, considerada a melhor escola de negócios da América
Latina, segundo o ranking do Financial Times, com padrão e atuação
internacionais de desenvolvimento e capacitação de executivos, empresários e
gestores públicos, lançou hoje (20), o estudo “Diagnóstico e Projeções para a
Infraestrutura em Logística de Transportes no Brasil”, em Washington, na sede
do BID, durante o workshop Investimentos em Infraestrutura de Transporte no
Brasil.

Uma das raras unanimidades a respeito dos problemas da economia
brasileira é a necessidade de se investir mais em infraestrutura. Até
mesmo em uma campanha eleitoral polarizada como a atual, não há
quem discorde desse diagnóstico e de que esse é um caminho eficiente
para se estimular o crescimento, ampliar o mercado de trabalho, a renda,
a arrecadação e a competitividade da produção nacional. O Brasil, nona
maior economia do mundo, está em 73º lugar em infraestrutura, em
ranking de 137 países elaborado pelo Fórum Econômico Mundial.

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

Nova ferramenta de
monitoramento de
disponibilidade do eSocial
entra em operação

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

Registrada

Registrada

Assinada
Assinada

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

Mídia
SINICON: Diálogo COP/CBIC - Os
Conceitos de Sobrepreço e
Superfaturamento
Clique aqui para acessar o vídeo em nosso site:
Clique aqui para acessar as fotos do evento.
Clique aqui para ter acesso as apresentações do evento.

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 2,5 milhões de

postos formais de trabalho* entre ago/2015 e
ago/2018
o Destes, 781 mil postos (30,3%) foram

perdidos na construção em geral (pesada +
civil)

o BNDES reduziu a concessão de crédito

para a infraestrutura em 70% entre 2014 e
2017
o Volume de investimento das estatais

acumula queda nos últimos três anos
o Queda acumulada de 67,4% no

o Somente na construção pesada perdeu-se

262 mil postos nesse período, ou seja, 10,2%
do total das perdas do país
.

investimento das estatais entre 2013 e
2017

Clique aqui para ler mais.
Clique aqui para saber mais sobre os dados.

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 sobre o tema: “Exame Toxicológico” MTE- DF
Dia 19 de setembro de 10:00 às 12:00
o Reunião da COP – Comissão da InfraestruturaBrasília
Dia 20 de setembro de 14:00 às 17:00

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

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

o Conferência Ethos – 20 Anos - SP
Dia 25 de setembro de 9:00 às 18:00

o Treinamento Código de Ética e ComplianceRJ
Dia 12 de setembro de 10:00 às 12:00
o GT Confederativo – eSocial - Brasília
Dias 13 de setembro de 9:00 às 17:00

o Conferência Ethos – 20 Anos - SP
Dia 26 de setembro de 9:00 às 18:00
o Reunião Fórum Nacional da Indústria (FNI) – CNI - SP
Dia 28 de setembro de 10:00 às 13:00

o Reunião CRT - SP
Dias 13 de setembro de 9:30 às 13:30
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 Videoconferência SINICON: Propostas de Reforma
Tributária e Impactos sobre a Indústria da Construção
Peasada
Dia 5 de outubro de 9:00 às 9:30

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

Endereço: R. Debret, 23 – 1201 a 1207 - Centro, Rio de Janeiro, RJ 20030-080 | Telefone: (21) 2210-1322
E-mail: comunicacao@sinicon.org.br /sinicon@sinicon.org.br | Site: https://www.sinicon.org.br/index.html
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