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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

'Indústria pode crescer se governo aprovar
concessões e reformas', diz economista

Geradores de energia evitam prejuízos
na indústria

A indústria nacional teve um desempenho pior do que o esperado no ano
passado, impactada pela queda nas exportações de manufaturados para a
Argentina, na avaliação do ex-diretor do Banco Central e consultor da
Schwartsman e Associados, Alexandre Schwartsman. Ontem, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a produção
industrial brasileira cresceu 1,1% em 2018, mas a trajetória ao longo dos
meses foi de perda de ritmo, segundo a Pesquisa Industrial Mensal.

Indústria e comércio vivem numa constante busca pela eficiência energética
e redução de custos no Brasil. O crescimento do mercado eólico e solar
trouxe avanços neste aspecto. No entanto, a diversidade da matriz de
energias ainda precisa avançar. Nesse contexto, os geradores podem
garantir a produtividade industrial em situações emergenciais e evitar
prejuízos de grande impacto financeiro.
Clique aqui para ter acesso a matéria.

Clique aqui para acessar a matéria.

Recuperação da indústria brasileira deve
seguir em ritmo lento em 2019
Após desempenho decepcionante no ano passado, o setor produtivo
enfrenta cenário desafiador com a perspectiva de continuidade da
desaceleração global e incertezas econômicas no País.
A desaceleração da economia global e as incertezas no mercado doméstico
trazem a perspectiva de recuperação ainda lenta para a indústria em 2019,
em continuidade ao desempenho decepcionante registrado no ano passado.
Clique aqui para acessar a matéria.

PL 1292/95

- Projeto de Lei
- Licitações

Inflação baixa é bom, mas não é tudo
O resultado da pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira (4) pelo
Banco Central avança mais um passo na consolidação de um cenário
positivo para a inflação, que jamais tivemos desde a implantação do sistema
de metas, em 1999.
Os analistas do mercado financeiro estão prevendo para este ano inflação
de 3,94%, abaixo da meta, que é de 4,25%. Para o ano que vem, a projeção
é de 4%, e de 3,75% para os anos de 2021 e 2022. O ambiente de preços
se completa com a inflação de 2017, que foi de 2,95% e do ano passado, de
3,75%.
Clique aqui para acessar a matéria.

RELATÓRIO INFRAESTRUTURA -CNI

Conheça os dados do
Relatório da
Infraestrutura
elaborado pela CNI

NOTÍCIAS: eSocial

Ambiente de testes estará
disponível para eventos de
SST a partir de 18/03

OPINIÃO JURÍDICA

Os primeiros sinais da nova gestão
federal para a Infraestrutura

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
SINICON: SEMINÁRIO REVISÃO DO
SINAPI
Com realização do SINICON, será realizado no dia 26/2/2019 em
Belém/PA o Seminário Revisão do SINAPI. O evento contará
com palestras e abordará temas sobre o setor de obras e
infraestrutura.
Clique aqui para ter acesso às informações do evento.

SINICON: CURSO SETORIAL SENAI 2019
Assistente Administrativo
VAGAS LIMITADAS!
Clique aqui para acessar ao editorial do Curso Setorial 2019.

Dados do Setor

Evolução dos empregos na construção
pesada na economia

Impacto da construção pesada na
economia.

✔ R$1 milhão investido no setor multiplica-se 1,4

✔ Os investimentos dos governos estaduais
voltaram à crescer em 2017.

vezes, gerando 46 novas ocupações e mais de
R$450 mil em salários, ao longo de um ano

✔ Governo Federal vem anunciando medidas que

✔ O BNDES reduziu a concessão de crédito para
a infraestrutura em 70% entre 2014 e 2017

podem dar nova perspectiva para o setor de
construção no Brasil. Ainda assim, setor deve
apresentar retração em 2018

✔ PIB do setor de Construção acumula queda de
25,7%* nos últimos 4 anos

✔ Apesar do crescimento, o volume de
investimentos está no mesmo patamar de 2015.

Clique aqui para ler mais.

.
Clique aqui para saber mais sobre os dados.

Agenda Sinicon
Confira nossa agenda
o Negociação Coletiva de Trabalho- Belém / PA
Dia 1 de fevereiro de 8:00 às 9:00

o ESTUDO ECONOMÉTRICO- TCU- Basília / DF
Dia 11 de fevereiro de 14:00 às 16:30

o Construção da Agenda Legislativa - Rede
Indústria 2019
Dia 5 de fevereiro de 9:00 às 18:00

o Reunião Conselho de Ética- SINICON/RJ
Dia 15 de fevereiro de 9:30 às 11:30

o Reunião Ordinária CATF -CNI- Brasília / DF
Dia 7 de fevereiro de 9:00 às 16:00

o 1ª Reunião Ordinária CRT / CNI- Brasília / DF
Dia 18 de fevereiro de 10:00 às 18:00

o Reunião Conselho Diretor / Apresentação CNI
sobre Comercio Exterior- SP
Dia 8 de fevereiro de 9:00 às 15:00

o GT Integridade- Instituto Ethos / SP
Dia 19 de fevereiro de 10:00 às 13:00

o Reunião CRT- SINICON/RJ

Dia 11 de fevereiro de 10:00 às 13:00

o SINICON/SINDUSCON- Seminário SINAP- Pará
Dia 26 de fevereiro às 16:00

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
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