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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
Evento sobre E-Social dá início ao
calendário de atividades do
SINICON

SINICON participa do Seminário
RedIndústria, promovido pela CNI

Em janeiro, o SINICON organizou o evento eSocial, ‘Adiamento e mudanças da SST – sua
empresa está preparada?,’ para tirar as dúvidas
de seus associados sobre o assunto.

Evento reuniu setor industrial para construção da
Agenda Legislativa 2020. Mais de 300 representantes
da indústria brasileira se encontram na CNI para
analisar cerca de 1 mil propostas em discussão no
Congresso e definir as prioridades do setor, neste ano.

Na oportunidade, foram apresentadas as
alterações no novo programa, com datas de
obrigatoriedade para empresas, empregadores
pessoas físicas e órgãos públicos, de acordo com
a portaria 1419/19, divulgada em dezembro do
ano passado.

O processo de renovação do Congresso Nacional
trazido pelas urnas, em 2018, teve papel importante na
aprovação de uma agenda de reformas e de propostas
que contribuem para a melhora do ambiente de
negócios.

SINICON fecha parceria com
empresa de Gestão Ambiental de
Sustentabilidade.
A Biótico é uma empresa que trabalha com licenças
ambientais, ativos econômicos das empresas, de
maneira a contribuir para a sustentabilidade do negócio.
Seu trabalho é fazer a avaliação prévia de impactos,
ferramenta justa e econômica para prevenção de danos
e potencialização de ganhos socioambientais
decorrentes de um projeto.
Conheça sobre os serviços oferecidos!

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

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
Goiás/GO
Brasília/DF
Bolsão/MS
Corumbá e Ladário/MS
COMPERJ/RJ
Pernambuco/PE
Tocantins/TO
Amazonas/AM
Amapá/AP
Maranhão/MA
Maranhão/MA
Presidente Dutra/MA
Maranhão/MA
Maranhão/MA
Bacabeira/MA
Pará/ PA

STICPAR

2020/2021

Negociação

STICONCIMO

2020/2021

Negociação

STICONCIMO

2020/2021

Negociação

STICM - NI
SINTRACOMM - NI

2020/2021
2020/2021

STICM

2020/2021

Negociação
Negociação
Negociação

STRAICP

2020/2021

Negociação

SINTICOM

2020/2021

Negociação

SITICOMMM
SINTRACONSMONPES
SINTEPAV - BA

2020/2021
2020/2021
2020/2021

Negociação
Negociação
Negociação

SINTEPAV - SE

2019/2020

Negociação

SINDIMONT - SE
SINTICESB
STICEP-GO
STICMB
SINTIESPAV - MS
SINTICOP - MS
SINTRAMON
SINTEPAV - PE
STICPAET - TO
SINTRAPAV - AM
SINTICOP - AP
ITAPECURU MIRIM
SINDICONSTRUCIVIL
PRESIDENTE DUTRA
FENATRACOP
FEDERAÇÃO
SINTRABAC – MA
SINTRAPAV

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

Registrada
Assinada
Registrada
Registrada
Registrada
Registrada

2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020

Registrada
Registrada
Registrada
Negociação
Negociação
Negociação
Negociação
Negociação
Negociação
Negociação
Negociação

01/nov
01/nov
01/nov
01/nov

Alagoas/AL
Maranhão/MA
Mossoró/RN
Piauí/PI

SINDTICONSPAL
AÇAILÂNDIA – MA
SINTRACOMM - RN
SINTEPAV - PI

2019/2020
2019/2020

Registrada
Negociação

NOTÍCIAS

Faturamento da indústria cai
0,8% em 2019, informa CNI
O faturamento real da indústria
caiu 0,8% em 2019, na
comparação com 2018, informou
nesta segunda-feira (3) a
Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
Segundo a CNI, também houve
queda nas horas trabalhadas, no
emprego, na massa salarial real
e no rendimento médio na
indústria.

Indústria do Brasil acelera ritmo
em janeiro e cria novas vagas,
mostra PMI

Mesmo com crescimento da
indústria, setor elétrico garante
abastecimento

O crescimento da indústria brasileira
iniciou o ano com aceleração,
criação de empregos e otimismo em
alta, mas com aumento modesto no
volume de produção, de acordo com
a pesquisa Índice de Gerentes de
Compras (PMI, na sigla em inglês)
divulgada nesta segunda-feira.

Depois do traumatizante apagão de
2001, a retomada do crescimento da
economia reacende a preocupação
com a segurança energética. Nos
últimos anos, o sistema elétrico
brasileiro não foi sobrecarregado
porque a indústria, setor que mais
consome energia, operou com
ociosidade por conta da crise.

O PMI de indústria do Brasil subiu a
51,0 em janeiro, depois de ter
terminado 2019 a 50,2, informou o
IHS Markit. Leitura acima de 50
indica expansão.

Os indicadores industriais, no entanto,
apontam intenção de maior utilização
da capacidade instalada em 2020.
Para os especialistas, mesmo com
uma improvável expansão mais
robusta da atividade econômica, não
há risco de desabastecimento, porque,
em 19 anos, o país diversificou a
matriz energética.

Brasil cria centro para indústria 4.0 no Fórum Econômico Mundial
Em parceria com o Fórum Econômico Mundial, organização que reúne líderes
e empresários de todo o mundo, o Brasil anuncia hoje (22) a instalação do
primeiro centro de estudos e pesquisa voltado para a indústria 4.0. O secretário
especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da
Economia, Carlos da Costa, e o governador de São Paulo, João Doria,
participarão da solenidade em Davos, na Suíça.

PL 1292/95

● Projeto de Lei

RELATÓRIO INFRAESTRUTURA -CNI

Conheça os dados do
Relatório da
Infraestrutura
elaborados pela CNI

NOTÍCIAS: eSocial

Liberado o envio de eventos
de folha para o eSocial após
publicação de portaria que
reajusta valores
previdenciários

OPINIÃO JURIDICA

Nova lei de licitações:
igualdade para competir,
crime e desenvolvimento

DADOS DO SETOR

Evolução dos empregos na construção
pesada na economia

✔ No 3ºTri/2019 setor teve aumento de 1,29%
contra o trimestre imediatamente anterior

✔ Construção Pesada abriu 30.967 postos de
trabalho, aumento de 4,77%
✔

Impacto da construção pesada na
economia

✔ Construção é responsável por aproximadamente
50% da Formação Bruta de Capital Fixo

O Brasil gerou 1.131 mil postos formais de
trabalho* entre dez/2016 e dez/2019

✔ PIB cresceu 0,61% no 3T/19 em comparação com
Trimestre imediatamente anterior

✔ Construção Pesada abriu 14 mil postos nesse
período

GENDA SINICON
Confira nossa agenda
o

Construindo a Agenda Legislativa –
Seminário Rede-Indústria – CNI/ Brasília
Dia 4 de fevereiro às 9:00 às 18:00

o

Mediação – Maranhão
Dia 10 de fevereiro de 13:00 às 18:00

o

Mediação – Maranhão
Dia 11 de fevereiro de 13:00 às 18:00

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.

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

VISITE NOSSO SITE: www.sinicon.org.br

