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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

Infraestrutura, tributário e M&A são ‘áreas quentes’
para o mercado em 2019

BNDES prepara novo programa de incentivo a
debêntures de infraestrutura

Na avaliação de sócios de grandes escritórios e especialistas no mercado
jurídico, as áreas de Direito Societário, Tributário, Trabalhista, Digital e de
Infraestrutura serão as mais favoráveis no próximo ano.

BNDES vai lançar nos próximos dias mais um programa de incentivo à
emissão de debêntures de infraestrutura que compensará as empresas
que emitirem os papéis com redução de spread do banco, disse a
jornalistas o diretor de governo e infraestrutura do banco de fomento,
Marcos Ferrari.

Clique aqui para acessar a matéria.

Clique aqui para ter acesso a matéria.

Toffoli: “É o momento de o Judiciário se retrair e
retomar a clássica divisão dos poderes”
José Antonio Dias Toffoli quer virar a página. Após o que o próprio
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece como anos de
protagonismo do Judiciário no Brasil, chegou a hora de abrir espaço para
a volta da política. Toffoli o faz, contudo, de forma política.

Relator apresenta proposta de reforma tributária
ao futuro ministro da área econômica
O relator da Comissão Especial da Reforma Tributária (PEC 293/04),
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), e o presidente da comissão,
deputado Hildo Rocha (MDB-MA), apresentaram a proposta em
tramitação na Câmara para avaliação do futuro ministro da área
econômica do governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.

Clique aqui para acessar a matéria.
Clique aqui para acessar a matéria.

PL 1292/95

- Projeto de Lei
- Licitações

RELATÓRIO INFRAESTRUTURA - CNI

Conheça os dados do
Relatório da
Infraestrutura
elaborado pela CNI
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OPINIÃO JURÍDICA

DISPUTE BOARDS E
CONTRATOS DE
CONSTRUÇÃO: MEIO
ADEQUADO PARA
SOLUÇÃO DE CONFLITOS?

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

Mídia
SINICON: Entrevista ao Valor Econômico,
“Bolsonaro perto do 'Tio Sam' e longe do
Mercosul”
Clique aqui para acessar a matéria em nosso site:

Dados do Setor

Evolução dos empregos na construção
pesada na economia
✔ Construção Pesada apresentou aumento de
5.633 vagas em set/18, em relação a ago/18

✔ Recessão econômica reduziu emprego
formal e aumentou emprego informal ou por
conta própria na Construção
✔ Construção Pesada é intensa em emprego
formal.

Impacto da construção pesada na
economia.
✔ 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
✔ PIB do setor de construção acumula queda
de 19,4% nos últimos 4 anos

.

Clique aqui para ler mais.

Clique aqui para saber mais sobre os dados.

Agenda Sinicon
Confira nossa agenda
o BNDES - FAT e o Futuro do Trabalho- RJ
Dia 6 de novembro de 9:00 às 18:00

o Reunião CPN
Dia 27 de novembro de 15:00 às 17:00

o Reunião PL 1.292/95 – Lei de Licitações- Brasília
Dia 7 de novembro de 15:00 às 16:00
o Reunião CRT- SP
Dia 9 de novembro de 9:30 às 12:00
o Reunião GT Integridade- Instituto Ethos- SP
Dia 13 de novembro de 10:00 às 13:00
o Reunião Extraordinária conjunta CBPI
Dia 26 de novembro de 14:00 às 17:30

o Reunião Conselho Diretor e Conselho de Ética
SINICON- SINICON/RJ
Dia 30 de novembro de 9:30 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.
Clique aqui para mais informações.
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