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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 r espeito à ética, à transparência de
seus posicionamentos e a participação igualitária de seus associados.''
.

NOTÍCIAS

Indústria do Brasil fecha ano com produção mais
forte em 9 meses mas redução de emprego, mostra
PMI
A indústria brasileira encerrou 2018 com o ritmo mais acelerado de
produção em nove meses diante da recuperação na demanda doméstica e
com elevado nível de otimismo, embora tenha registrado queda em
dezembro no nível de emprego, de acordo com a pesquisa Índice de
Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

Polos empresariais terão até R$ 40 mi para infraestrutura
A Prefeitura de Campo Grande pretende investir entre R$ 35 milhões e R$ 40
milhões nos polos industriais e empresariais da Capital, neste ano, e parte do
dinheiro deve ser viabilizada pelo Fundo de Apoio à Industrialização (FAI),
administrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). A informação é do titular
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e
Tecnologia (Sedesc), Abrahão Malulei.

Clique aqui para acessar a matéria.
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Decreto de Bolsonaro vincula ANTT, ANTAQ e DNIT ao
Ministério da Infraestrutura
Novo ministro de Infraestrutura anuncia área para
combate à corrupção
O futuro ministro da Infraestrutura do próximo governo, Tarcísio Gomes de
Freitas, anunciou, neste sábado, a criação de uma área para combate à
corrupção no setor. Segundo ele, a nova Subsecretaria de Governança e
Integridade vai cuidar da seleção de servidores para o ministério, com a
criação de um banco de talentos em parceria com a Polícia Federal e a
Controladoria Geral da União.

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.
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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

Registrada

01/09

Maranhão e
Presidente Dutra
São Gonçalo / RJ

Assinada

01/03

01/02

Assinada

Registrada

Assinada

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

Mídia
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA - INFRAESTRUTURA –SINICON
EDITAL DA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convoca todas as Empresas de Engenharia que exercem atividade econômica de Construção Pesada – Infraestrutura, na base territorial abrangida pelos Estados
do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins a se fazerem representar na ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA que será realizada no dia 11/01/2019 (onze de janeiro
de dois mil e dezenove), às 15:00h (quinze horas), em Primeira Convocação, e às 15:30h (quinze horas e trinta minutos) em Segunda Convocação, na sede do
SINICON, sito a rua Debret nº 23 - grupo 1201 a 1207, Centro - CEP : 20030-080, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, para deliberarem sobre as
negociações coletivas de trabalho para o período 2019/2020, conforme disposição estatutária nos termos do que dispõe o artigo 612 da CLT.

Evaristo Augusto Pinheiro Camelo
Presidente do SINICON

Dados do Setor

Evolução dos empregos na construção
pesada na economia
✔ O Brasil sofreu redução de 1,6 milhões de postos
formais de trabalho* entre nov/2015 e nov/2018

✔ Recessão econômica reduziu emprego formal e
aumentou emprego informal e por conta própria na
Construção

✔ Construção Pesada é intensa em emprego formal

Impacto da construção pesada na
economia.
✔ Os investimentos dos governos estaduais
voltaram à crescer em 2017.
✔ O BNDES reduziu a concessão de crédito para
a infraestrutura em 70% entre 2014 e 2017
✔ PIB do setor de Construção acumula queda de
25,7%* nos últimos 4 anos
Clique aqui para ler mais.

.
Clique aqui para saber mais sobre os dados.

Agenda Sinicon
Confira nossa agenda
o Apresentação: Concorrência Serviços de
recuperação de Pavimento – InveparSINICON/RJ
Dia 9 de janeiro de 14:00 às 16:00
o ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIASINICON/RJ
Dia 11 de janeiro às 15:00 e às 15:30

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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