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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

O futuro dos sindicatos e do direito coletivo do
trabalho no governo do presidente eleito Jair
Bolsonaro
Espera-se que a promessa de campanha seja brevemente cumprida,
para que o modelo sindical brasileiro possa avançar e amadurecer
democraticamente, por meio do diálogo espontâneo entre os atores sociais.
Clique aqui para acessar a matéria.

Comissão de Infraestrutura aprova multa a
empresas distribuidoras por falta de energia
As empresas distribuidoras de energia elétrica podem ser obrigadas a
pagar uma multa aos usuários quando houver interrupção dos serviços.
A medida está prevista no projeto de lei do Senado (PLS) 209/2015,
aprovado quarta-feira (31) pela Comissão de Serviços de Infraestrutura
(CI). O projeto, do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), segue para o
Plenário.
Clique aqui para ter acesso a matéria.

Novo governo planeja viabilizar investimentos e R$ 180
bi na infraestrutura
O governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), vai aproveitar
muito do que foi feito pela equipe da Secretaria do Programa de
Parcerias e Investimentos (PPI), criada por Michel Temer, mas quer acelerar
privatizações para atingir o objetivo de investir R$ 180 bilhões em infraestrutura
em 2019.

Ministro Dias Toffoli reúne-se com representantes
do TCU e dos Tribunais de Contas do Estados para
discutir obras paralisadas
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, promoveu (25) uma reunião de
trabalho com ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) e
presidentes de Tribunais de Contas Estaduais para discutir a questão
de obras que estão paralisadas em decorrência de decisões judiciais.
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

NOTÍCIAS: eSocial

Iniciada a 2ª fase do eSocial
para empresas com
faturamento até R$ 78
milhões

OPINIÃO JURÍDICA

Os impactos da nova LINDB na
rescisão unilateral de contratos
administrativos

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 do Conselho Temático Permanente de
Relações do Trabalho- Brasília
Dia 26 de novembro de 12:00 às 17:00

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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