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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

Mourão diz que governo vai dar garantias para
obras de infraestrutura

O problema (e solução) da infraestrutura
segundo Procee, do Banco Mundial

Grandes obras de infraestrutura terão seguro contra a flutuação cambial, disse,
nesta quinta-feira (29/11), o vice-presidente eleito, General Hamilton Mourão.
Presente no evento Diálogos Infra, a estratégia do novo governo para
infraestrutura, realizado na sede da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT)

Sem dinheiro, sem planejamento e sem transparência: eis o
estado da infraestrutura no Brasil. Mas a questão tem solução.
É o que mostra Paul Procee, líder para infraestrutura do
Banco Mundial no Brasil, em entrevista da série “Brasil: ponto de
partida?”, parceria da plataforma UM BRASIL, uma iniciativa da
Fecomercio SP, com o Centro de Liderança Pública (CLP).

Clique aqui para acessar a matéria.
Clique aqui para ter acesso a matéria.

Temer cita energia, segurança alimentar e
infraestrutura no G20
Durante sessão plenária da Cúpula do G20, o presidente
Michel Temer pediu hoje (1º) esforços coletivos e atuação aberta e integrada
para o enfrentamento de temas como transição energética, segurança
alimentar e infraestrutura de qualidade.

Tarifas portuárias são entraves para exportações,
diz estudo da CNI
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.
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- Projeto de Lei
- Licitações

RELATÓRIO INFRAESTRUTURA -CNI

Conheça os dados do
Relatório da
Infraestrutura
elaborado pela CNI

NOTÍCIAS: eSocial
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Convenções Coletivas de Trabalho
Data Base

Base Territorial

Situação

01/02

Rio de Janeiro e
Municípios/ RJ
Campos

Registrada

Porto do Açu/
Campos/ RJ
Niterói/ RJ
Angra dos Reis/ RJ

Registrada

Petrópolis e
Municípios/ RJ
Bahia/ Estado

Assinada

01/02
01/02
01/02
01/02
01/02
01/03
01/03

Registrada

Registrada
Registrada

Registrada

Registrada

01/05

Sergipe/ Estado
(Construção Pesada)
Sergipe/ Estado
(Montagem)
Extremo Sul/ Bahia

01/05

Brasília/ DF

Registrada

01/09

Amazonas/ Estado

Assinada

01/03

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

Assinada

Registrada

Mídia
SINICON: Evento “DIÁLOGOS INFRAESTRATÉGIA DO NOVO GOVERNO PARA
INFRAESTRUTURA”
SINICON, ANETRAMS e ANEOR realizaram no dia
29/11/2018 na sede da ANTT (Agência Nacional de
Transporte Terrestre) o evento “Diálogos INFRA” com a
participação do Vice- Presidente eleito Hamilton Mourão.
Com o foco no futuro da Infraestrutura, o Vice- Presidente
falou sobre o atual cenário e futuras soluções para o Setor.
Clique aqui para acessar a matéria.

SINICON: Reunião Conjunta- Conselho
Diretor, Conselho de Ética, Comitê
Jurídico e Comitê de Relações
Trabalhistas e Sindicais
Realizada no dia 30/11/2018 Reunião Conjunta, onde
destacamos apresentação da nova versão do Código de
Conduta Ética do SINICON pelos membros do Conselho de
Ética, entrega do ANUÁRIO 2018 do SINICON contendo as
principais atividades desenvolvidas ao longo do ano, além do
Planejamento das ações - SINICON 2019.
Clique aqui para acessar o CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA
SINICON 2018
Clique aqui para acessar o ANUÁRIO SINICON 2018
Clique aqui para acessar a galeria de fotos do evento em
nosso site.

SINICON APOIA EVENTO: “DIÁLOGOS
HIDROVIÁVEIS”
Foi nos dias 06 e 07/12/2018 no auditório da Capitania dos
Portos no Rio de Janeiro “DIÁLOGOS HIDROVIÁVEIS” com
a presença de palestrantes, coordenadores e debatedores do
setor das Hidrovias Brasileiras.
Clique aqui para acessar as informações do evento.

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.

.
Clique aqui para saber mais sobre os dados.

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.

Agenda Sinicon
Confira nossa agenda
o AGE e Negociação Coletiva de Trabalho/ Alagoas
Dia 4 de dezembro de 8:00 às 17:00

o Reunião diretoria BRASINFRA
Dia 6 de dezembro de 11:00 às 17:00

o Reunião DNIT
Dia 4 de dezembro de 13:00 às 17:00

o Reunião Conselho de Ética/ SP
Dia 7 de dezembro de 10:00 às 13:00

o AGE e Negociação Coletiva/ Goiás
Dia 5 de dezembro de 9:00 às 17:30
o Reunião com o Presidente do PRB/ Brasília
Dia 5 de dezembro de 14:30 às 15:30
o 8º Encontro de Representantes Empresariais
de
Segurança e Saúde no Trabalho e 15º Encontro

o Fórum SPED - EFD ICMS/IPI- Brasília
Dia 12 de dezembro de 8:00 às 14:00
o Reunião CRT/ RJ

Anual da Rede de Relações do Trabalho e
Segurança e Saúde no Trabalho – CNI/ Brasília
Dia 6 de dezembro de 12:00 às 17:00

Dia 17 de dezembro 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.
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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