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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

Em audiência na justiça, DNIT se compromete
a propor solução para contratos rodoviários
impactados pelo reajuste do asfalto
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
vai apresentar em 31/10 uma proposta para realinhar os contratos
que atendem a malha rodoviária federal e corrigir o descasamento
provocado pela alta continuada dos preços do asfalto. A decisão
foi tomada durante audiência de conciliação provocada pela 9ª
Vara da Justiça Federal, em Brasília, onde entidades da
construção civil entraram com pedido de liminar para dar uma
solução ao problema..

Os pesos da balança da justiça: custeio e
liberdade sindical no STF
O julgamento da ADI 5794 pelo STF, no bojo do qual foi reputado
constitucional o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical no país
(arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, com a redação
conferida pela Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista), trouxe a
lume a complexidade da questão sindical no Brasil e, sobretudo, as
dificuldades de compreendê-la.

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

Empresários da indústria estão mais
confiantes, diz CNI
O Índice de Confiança do Empresário Industrial aumentou 0,9
ponto em relação ao mês passado e alcançou 53,7 pontos em
outubro. Com isso, o indicador acumula uma alta de 4,1 pontos
nos últimos quatro meses. Os resultados da pesquisa divulgada
hoje (19) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram
que o empresário voltou a mostrar mais confiança na recuperação
da economia.

Prévia do PIB aponta para alta de 0,47% em
agosto, diz Banco Central
A atividade econômica brasileira cresceu 0,47% em agosto, de acordo
com dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quartafeira (17).
Agosto foi o terceiro mês seguido de crescimento da economia, após
a queda registrada em maio (- 3,3%) em razão da paralisação de 11
dias dos caminhoneiros. Em junho, a alta foi de 3,45%, enquanto em
julho foi de 0,65%.
Clique aqui para acessar a matéria
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RELATÓRIO INFRAESTRUTURA - CNI

NOTÍCIAS: eSocial

Nova ferramenta de
- Projeto de Lei
- Licitações

Conheça os dados do
Relatório da
Infraestrutura
elaborado pela CNI

monitoramento de
disponibilidade do eSocial
entra em operação

INFRAESTRUTURA 4.0

Já implementou a IIoT?
Saiba como proteger sua
Infraestrutura Industrial

Convenções Coletivas de Trabalho
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.

Dados do Setor

Evolução dos empregos na construção
pesada na economia
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)

Impacto da construção pesada na
economia.
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
o DCTFweb e PERDCOMPweb - Brasília
Dia 8 de outubro de 8:00 às 18:00

Confira nossa agenda
o Negociação da Obra Rota Nordeste - Maranhão
Dia 2, 3 e 4 de outubro de 13:00 às 15:00

o Prévia a Reunião com Equipe de transição –
Brasília
Dia 15 de outubro de 15:00 às 16:00

o Fórum SPED (EFD - REINF)
Dia 4 de outubro de 9:00 às 17:00

o Fórum eSocial - BH
Dia 16 de outubro de 9:00 às 18:00

o Videoconferência SINICON: Propostas de
Reforma Tributária e Impactos sobre a Indústria
da Construção Pesada
Dia 5 de outubro de 9:00 às 9:30

o Negociação Coletiva de Trabalho - Manaus
Dia 16 de outubro de 9:00 às 18:00
o Reunião Conselho de Ética SINICON - SP
Dia 19 de outubro de 9:30 às 12:30

o IV Encontro Nacional de Segurança e Saúde no
Trabalho na Indústria da Construção - Brasília
Dia 8 de outubro de 17:00 às 17:30
o Reunião GT Integridade - Instituto Ethos/SP
Dia 9 de outubro de 10:00 às 13:00
o Oficina temática - GT Integridade – Instituto
Ethos/SP
Dia 9 de outubro de 14:30 às 17:00
o Fórum SPED - Brasília
Dias 10 de outubro de 10:00 às 17:00
o Reunião com MTE - Brasília
Dias 10 de outubro de 10:00 às 11:30
o FIRJAN - Oficina Sindicato Startup: Como
transformar seu sindicato – Rio de Janeiro
Dia 10 de outubro de 13:00 às 17:00
o CPR– SINICON/RJ
Dia 10 de outubro de 14:00 às 16:00

o Fórum NFSe Nacional – SPED - Brasília
Dia 19 de outubro de 10:00 às 16:00
o Reunião CRT – SINICON/RJ
Dia 22 de outubro de 14:00 às 17:00
o Negociação da Obra Rota Nordeste - Maranhão
Dia 23, 24 e 25 de outubro de 13:00 às 15:00
o Indicadores Ethos para promoção da Integridade e
Empresa Pró-ética – Instituto Ethos/SP
Dia 23, 24 e 25 de outubro de 13:00 às 15:00

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.
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