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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 de ontem (6/8), 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.
Clique aqui para acessar as fotos oficiais do evento.

Guerra comercial pode trazer 'efeitos indesejados' no
médio prazo, diz ministro da Indústria
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse
nesta segunda-feira (6) que o crescimento do protecionismo mundial pode
trazer "efeitos indesejados" para as exportações brasileiras no médio prazo

Clique aqui para acessar a matéria.

Sem choques adicionais na economia, Banco Central
vê cenário 'confortável' para a inflação
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou nesta
terça-feira (7), por meio da ata de sua última reunião – quando a taxa Selic
ficou estável em 6,5% ao ano – que, na ausência de "choques adicionais"
sobre a economia, o cenário inflacionário deve revelar-se "confortável".
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse
nesta segunda-feira (6) que o crescimento do protecionismo mundial pode
trazer "efeitos indesejados" para as exportações brasileiras no médio prazo.
Clique aqui para acessar a matéria.

CNI lança Coalizão Empresarial para Facilitação de
Comércio e Barreiras
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou na tarde desta segundafeira (6), em São Paulo, a Coalizão Empresarial para Facilitação de
Comércio e Barreiras (CFB). Num cenário em que o Brasil enfrenta uma
série de entraves para ampliar o seu comércio exterior, a coalizão atacará,
entre outros gargalos, barreiras que prejudicam as exportações brasileiras.
Clique aqui para acessar a matéria.

Mídia
Assista o vídeo do debate sobre
segurança jurídica e gestão pública na
área de infraestrutura.
Confira a entrevista Evaristo Pinheiro e convidados.
Para assistir a matéria clique aqui.

O FUTURO DO BRASIL NA VISÃO DOS
PRESIDENCIÁVEIS 2018 – Diálogo da
Indústria da Construção – Coalizão pela
Construção [06/07/2018]
Assista o 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

Assinada

01/02

01/05

Assinada

Assinada

Assinada

Agenda Sinicon
Confira nossa agenda

o Reunião CRT – Sinicon/RJ
Dias 10 de agosto de 10:00 às 13:00

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

E-Social

✓ Comitê Gestor do eSocial esclarece questionamentos feitos por

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

Infraestrutura 4.0

empregadores quanto ao descumprimento dos prazos do faseamento, ✓ Existem ferramentas de software que projetam as estruturas de forma mais inteligente, clique
aqui e saiba mais..
saiba mais clicando aqui.
✓ Hospitais 4.0 e a importância da infraestrutura,
✓ Legislação: clique aqui para ter acesso a todo o conteúdo.
Clique aqui e saiba mais.
Fonte Portal E-Social

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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