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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

Setor de aço prevê crescimento com maior
demanda da indústria em 2019
As empresas de distribuição de aço preveem resultados positivos em 2019
com a continuidade da demanda do agronegócio e da indústria automotiva,
além da expectativa de retomada da construção civil. O segmento também
espera menor pressão cambial em relação ao ano passado.

Faturamento da indústria de materiais de
construção no Brasil cresce 1,2% em 2018, diz
Abramat
O faturamento da indústria de materiais de construção em 2018 subiu 1,2
por cento na comparação anual, retomando trajetória de alta após três
anos de retração, disse nesta quinta-feira a entidade que representa o
setor, Abramat, projetando aceleração do crescimento para 2 por cento
em 2019..

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

Processos da Indústria 4.0 chegarão as MPES
Governo quer leiloar pelo menos 49 projetos
de infraestrutura só neste ano
O governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) estimou que pode leiloar pelo
menos 49 projetos de infraestrutura em 2019, com investimentos que devem
chegar a R$ 67,9 bilhões.
Clique aqui para acessar a matéria.

A implantação dos processos da indústria 4.0 pode, inicialmente, até
assustar empresários que ainda não tiveram contato com a tal prática. E é
com objetivo de facilitar o acesso das micro e pequenas empresas a esse
novo processo de produção – que prevê inovação e soluções digitais para
melhoria da produtividade, tornando modelos convencionais mais
eficientes - que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas de Minas Gerais
(SEBRAE Minas) lançará, no mês que vem o programa Indústria +
Avançada.
Clique aqui para acessar a matéria.
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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

Aspectos controvertidos do REIDI

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

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

Assinada

Registrada

Assinada

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

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
.
Clique aqui para saber mais sobre os dados.

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.

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 1ª Reunião CPR – 2019- SINICON/RJ
Dia 23 de janeiro às 14:00 e às 16:00
o Negociação Coletiva de Trabalho- Alagoas
Dia 23 de janeiro às 16:00 e às 17:00

o ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIASINICON/RJ
Dia 11 de janeiro às 15:00 e às 15:30
o Negociação Coletiva de Trabalho- SITRAICPSINICON/RJ
Dia 21 de janeiro às 10:00 e às 12:00
o Negociação Coletiva de Trabalho- Salvador/BH

o Negociação Coletiva de Trabalho- Goiânia/GO
Dia 28 de janeiro às 9:00 e às 17:00

Dia 22 de janeiro às 9:00 e às 17:00
o ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Goiás/GO
Dia 28 de janeiro às 10:00

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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