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“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.”

EM AÇÃO
BRASINFRA REALIZA SEMINÁRIO INÉDITO SOBRE AUTORREGULAÇÃO

Com a presença de autoridades e personalidades,
aconteceu dia 09/10, em Brasília, o Seminário
Integridade e Transparência no Setor de Infraestrutura
e a Autorregula-ção – uma estratégia para o
fortalecimento e a recuperação do mercado.
O encontro, realizado a BRASINFRA, contou com a
presença dos Ministros da Infraestrutura, Tarcísio
Freitas; e da Controladoria-Geral da União (CGU),
Wagner Rosário; o Presidente do Tribunal de Contas
da União, José Múcio Monteiro, o Secretário Espacial
Adj. da Presidência da República, General Lauro Pires,
o Presidente do Instituto Ethos Caio Magri , a
Presidente da FGVethics Ligia Costa e Sérgio
Etchegoyen, Diretor Executivo do Instituto Brasileiro de
Autorregulação do Setor de Infraestrutura, dentre
outros.
Na abertura do evento, o presidente da BRASINFRA,
Emir Cadar Filho, afirmou que é consenso para as
empresas de infraestrutura e para as autoridades a
premente necessidade de implantação de uma
autorregulamentação do setor, que promova um novo
ambiente de relacionamento entre contratados e
contratantes, minimizando conflitos e criando
condições para uma competição saudável. Segundo
ele, a BRASINFRA deseja um maior entendimento
entre agências reguladoras e as entidades nacionais e
internacionais de financiamento na busca do custo mais
acessível para as obras de infraestrutura.
O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou,
durante a abertura, que problemas de compliance em
empresas do setor ainda afastam alguns investidores
estrangeiros do Brasil. Segundo o ministro,
“financiadores elogiam os projetos de infraestrutura do
país, mas ainda temem se juntar a empresas
brasileiras”.
Durante o Seminário foi lançado o Instituto Brasileiro de
Autorregulação do Setor de Infraestrutura, que será
presidido pelo General Sérgio Etchegoyen e que tem
como um dos conselheiros, o presidente Emir.

A criação do instituto foi uma iniciativa do setor de
infraestrutura para fortalecer a ética, integridade e
transparência para combater a corrupção e
aumentar a concorrência no setor. A perspectiva é
que as ações melhorem o ambiente de negócios e
atraia investidores.
No último painel, o presidente Emir (SICEPOT-MG)
e Luis Albert Kamilos (SINICESP), presidente e vicepresidente da BRASINFRA, debateram com o
governo Federal as perspectivas e ações para a
retomada de investimentos no setor de infraestrutura
e consequentemente, o crescimento do País.
O presidente do SINICESP, Kamilos, disse perceber
uma mudança grande no governo, no objetivo de
engajar os poderes públicos com o setor privado. O
lançamento do IBRIC, segundo ele, vislumbra a
possibilidade do setor de infraestrutura caminhar um
pouco mais rápido. “ O governo quer executar, mas
ainda está um pouco atado, e a autorregulação
proposta pelo IBRIC poderá agilizar a realização dos
processos de concessões, PPPs, e obras novas”.
No encerramento do Seminário, o ministro da
Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário,
afirmou que o tema do evento tem relação direta
com os assuntos tratados na CGU, que envolvem
transparência e credibilidade. “Estamos nos
aproximando de um momento de retomada do
crescimento econômico, que significará também a
retomada do setor de infraestrutura. Cabe ao setor
se preparar para que novos problemas não voltem a
ocorrer, como os que foram enfrentados em um
passado recente” disse.
O seminário teve apoio do Instituto Ethos, a
International Finance Corporation (IFC) e o Centro
de Estudos em ética, transparência, Integridade e
Compliance da Escola de Administração de
Empresas da FGV.
Fonte: SICEPOT-MG

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

Data
Base
01/fev
01/fev
01/fev
01/fev
01/fev
01/fev
01/fev
01/fev
01/fev
01/fev
01/mar
01/mar
01/mar
01/mar
01/mai
01/mai
01/mai

Base Territorial

SINDICATO

Período

Situação

Angra dos Reis/ RJ
Campos dos
Goytacazes/RJ
Porto do
Açu/Campos dos
Goytacazes/RJ
Niterói/RJ
Nova Iguaçu/ RJ
Petrópolis e
Municípios/RJ
Rio de Janeiro e
Municípios/ RJ
São Gonçalo/ RJ –
Fora COMPERJ
Caxias – Fora
REDUC/RJ
Volta Redonda/RJ
Bahia/ BA
Sergipe
(Construção
Pesada)
Sergipe
(Montagem)
Extremo Sul/BA
Aditivo
Goiás/GO
Brasília/DF
Bolsão/MS

STICPAR

2019/2020

Registrada

STICONCIMO

2019/2020

Registrada

STICONCIMO

2019/2020

Registrada

STICM - NI
SINTRACOMM - NI

2019/2020
2019/2020

STICM

2019/2020

Registrada
Assinada
Registrada

STRAICP

2019/2020

Registrada

SINTICOM

2019/2020

Negociação

SITICOMMM

2019/2020

Negociação

SINTRACONSMONPES
SINTEPAV - BA

2019/2020
2019/2020

Negociação
Registrada

SINTEPAV - SE

2019/2020

Negociação

SINDIMONT - SE

2019/2020

Registrada

SINTICESB

2019/2020

Assinada

STICEP-GO
STICMB
SINTIESPAV - MS

2018/2020
2019/2020
2018/2020

Registrada
Registrada
Registrada

01/mai
01/ago
01/set
01/set
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov
01/nov

Corumbá e
Ladário/MS
Pernambuco/PE
Tocantins/TO
Amazonas/AM
Amapá/AP
Maranhão/MA
Maranhão/MA
Presidente
Dutra/MA
Maranhão/MA
Maranhão/MA
Maranhão/MA
Bacabeira/MA
Pará/ PA
Alagoas/AL
Mossoró/RN
Piauí/PI

SINTICOP - MS

2018/2020

Registrada

SINTEPAV - PE
STICPAET - TO
SINTRAPAV - AM
SINTICOP - AP
ITAPECURU MIRIM
SINDICONSTRUCIVIL

2019/2020
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2018/2019
2018/2019

Assinada
Assinada
Negociação
Registrada
Registrada
Registrada

PRESIDENTE DUTRA

2018/2019

Registrada

FENATRACOP
FEDERAÇÃO
AÇAILÂNDIA - MA
SINTRABAC - MA
SINTRAPAV
SINDTICONSPAL
SINTRACOMM - RN
SINTEPAV - PI

2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2017/2019
2017/2019

Registrada
Registrada
Registrada
Registrada
Registrada
Registrada
Negociação
Negociação

NOTÍCIAS

Forte oscilação da cotação do
barril de petróleo acende
alerta na indústria
A alta de 2,6% na indústria
paulista em agosto ante julho
quase eliminou a perda de 2,9%
acumulada nos três meses
anteriores de recuos consecutivos,
segundo os dados da Pesquisa
Industrial Mensal – Produção
Física Regional, divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)..

Queda de juros no exterior
beneficiará infraestrutura, diz
ministro
A infraestrutura brasileira poderá se
beneficiar da queda das taxas de
juros de outros países. Na avaliação
do ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, esse
cenário representará uma janela de
oportunidades para que o país – em
especial o setor de infraestrutura –
acabe se tornando uma opção mais
rentável para investidores
estrangeiros. Mas, para que isso
ocorra, acrescenta o ministro, é
fundamental que o país continue
apresentando projetos
“organizados, sofisticados” e dentro
de uma estratégia bem planejada.

Problemas de 'compliance' ainda
afastam alguns investidores do
Brasil, avalia ministro
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Freitas, afirmou nesta quarta-feira (9)
que problemas de 'compliance' em
empresas do setor ainda afastam
alguns investidores estrangeiros do
Brasil.
Compliance, termo em inglês que
costuma ser traduzido como
"conformidade", é o conjunto de
normas e procedimentos para evitar
desvios de função em empresas,
como pagamentos de propinas e
vantagens indevidas a servidores
públicos ou fornecedores.

Brasil se insere na Indústria 4.0, mas é preciso acelerar o passo
Big Data, Internet das Coisas (IoT), automação digital comsensores para
controle de processos, Inteligência Artificial (IA), sistemasintegrados de
engenharia para desenvolvimento e manufatura de produtos. Essas são
algumas das novas tecnologias digitais que estão presentes, ainda queisoladas,
em sete de cada dez grandes empresas industriais no Brasil,
segundolevantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Mas ainda
há muito aser feito para que as empresas nacionais tirem proveito do uso
desses recursose consigam competir em um mercado global.
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● Projeto de Lei

RELATÓRIO INFRAESTRUTURA -CNI

Conheça os dados do
Relatório da
Infraestrutura
elaborados pela CNI

NOTÍCIAS: eSocial

OPINIÃO JURIDICA

Empresas e Confederações
A arbitragem como meio de
contribuem para o
solução de conflitos
aprimoramento dos
leiautes
concorrenciais

DADOS DO SETOR

Evolução dos empregos na construção
pesada na economia
✔ Setor de Construção apresentou saldo positivo
de
16.893 empregos formais
✔ Construção Pesada (infraestrutura e montagem)
apresentou acréscimo de 7.638 empregos
✔ Em relação a ago/18, Construção abriu 34.351
postos de trabalho formal, aumento de 1,7%

Impacto da construção pesada na
economia
✔ Perspectivas: Taxa de desemprego deve
apresentar redução em 2019
✔ Investimentos em infraestrutura tem impactos de
longo prazo sobre competitividade e
produtividade da economia
✔ No 2ºTri/2019 setor teve aumento de 1,93%
contra o trimestre imediatamente anterior

AGENDA SINICON
Confira nossa agenda
o Reunião Técnica CFC e GT Confederativo
do eSocial – Brasília/DF
Dias 2, 3 e 4 de setembro de 10:00 às 18:00
o CNI - Reunião COINFRA - Conselho
Temático de Infraestrutura – Brasília/DF
Dia 4 de setembro de 15:00 às 17:45
o Reunião Conselho Diretor SINICON –
Brasília/DF

o REUNIÃO CRT – Brasília/DF
Dia 13 de setembro de 9:30 às 12:30
o CNI - Fórum Nacional da Industria (FNI) – São
Paulo/SP
Dia 27 de setembro de 11:00 às 18:00

Dia 11 de setembro de 10:00 às 13:00
o Reunião Ação Coletiva Engenharia e
Construção – Instituto Ethos/SP
Dia 12 de setembro de 10:00 às 13:00

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.

VISITE NOSSO SITE: www.sinicon.org.br

Endereço: R. Debret, 23 – 1201 a 1207 - Centro, Rio de Janeiro, RJ 20030-080 | Telefone: (21) 2210-1322
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