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ACORDO COLETIVO

ASSINADA CONVENÇÃO COLETIVA TRABALHO EMERGENCIAL 
ENTRE SINDUCON ANÁPOLIS E STICMA

Novas regras trabalhistas valerão para o período da pandemia.
oi assinada no dia 23 de Fmarço de 2020 o adi�vo da 

Convenção Cole�va Trabalho entre 
o SINDUSCON ANÁPOLIS e o 
STICMA de maneira emergencial 
que inclui novas regras para o 
momento de crise causado pela 
pandemia do coronavírus.

As novas regras entram em 
vigor no ato de sua assinatura e sua 
vigência é enquanto durar o estado 
de calamidade pública decretado, 
podendo sofrer alterações de acor-
do com a evolução do cenário epi-
demiológico, com data prevista 
para seu encerramento no dia 
30/06/2020, o acordo ainda infor-
ma que a nova data base da catego-
ria será dia 01/05/2020. 

O adi�vo homologado foi por 
meio de acordo entre os sindicatos 
no termo adi�vo MR013440/2020, 

· Férias Cole�vas.

· Banco de Horas;

· Concessão de Licença 
Remunerada.

· Parcelamento de Verbas 
Rescisórias;

· Antecipação de Feriados;

· Férias Individuais;

Confira os pontos principais:
· Teletrabalho (Home Offi-

ce);
· Redução dos Salários e 

Jornada;

trazendo, portanto, maior segu-
rança jurídica para todos e abran-
gerá a categoria dos trabalhado-
res da construção e do mobiliário 
validos somente no município de 
Anápolis.

SINDUSCON
Sindicato das Indústrias

da Construção e do Mobiliário de Anápolis

Anápolis

Acesse o nosso site no link 
e leia o documento na integra.

www.sindusconanapolis.com.br 

Plantão de atendimento
SINDUSCON ANÁPOLIS

Giovanna
(62) 99840 - 7011

sindusconaps@sistemafieg.org.br

O maior obje�vo das nova 
regras são pra proteger as empre-

sas do setor da construção bem 
como manter os empregos de 
seus colaboradores.



EDITORIAL ARQUIVO

Anastacios Apostolos Dagios
Presidente

• Pré-fabricados: Em 2020 a construção civil 
apostará ainda mais nos pré-fabricados de 
concreto: redução de custos, diminuição de 
desperdícios, construção mais rápida, e 
principalmente redução de mão de obra, 

A construção civil é uma atividade que, por 
vezes, pode ser muito conservadora, resistindo à 
chegada de novidades. 

Com a crise econômica estagnada no país, há 
alguns anos e uma constante desaceleração em 
vários setores, a construção civil deve voltar a 
respirar novamente a partir de 2020 e essa volta ao 
cenário civil deve ocorrer assim de forma gradativa.

Nós, empresários devemos nos preparar para 
esta retomada.

O SINDUSCON ANÁPOLIS aponta 5 tendências 
para o nosso setor em 2.020:

• Realidade aumentada: Com os 
aparelhos de realidade aumentada 
será possível visualizar com mais 
exatidão tudo o que será construído 
e todas as camadas de instalações e 
materiais que serão utilizados, com 
detalhes que seriam impossíveis de 
serem percebidos em uma folha de 
papel  ou em um desenho no 
computador.

• Robótica:  Linhas de produção 
semelhantes àquelas usadas na 
indústria automotiva serão cada vez 
mais comuns nos canteiros de 
produção;

u m  d o s  m a i o r e s  c u s t o s  d a 
construção civil;

• Escaneamento 3D: A popularização 
do retrofit fez surgir uma nova 
t e n d ê n c i a :  P o r  m e i o  d o 
escaneamento o projetista consegue 

fazer uma análise precisa das 
condições das estruturas e 
identificar patologias que 
seriam quase impossíveis de 
serem vistas a olho nu.

• Colaboração em nuvem: A 
tendência para 2020 é que o 
compartilhamento de dados de 
projetos aconteça em tempo 
real entre todos os envolvidos 
em uma construção, esteja o 
usuário no canteiro de obras ou 
no escritório de arquitetura.

Como se pode ver, vem muita 
novidade por aí. Algumas, inclusive, são 
apenas a continuidade de um processo 
natural de renovação da construção civil. 

    Como sua  empresa  está  se 
preparando para essas tendências da 
construção civil em 2020? 
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COVID-19
GOVERNO PROMETE À CONSTRUÇÃO CIVIL AÇÕES PARA ENFRENTAR 
CRISE DO NOVO CORONAVÍRUS

O presidente da CBIC disse que o governo 
“está sensibilizado” para o problema do setor, mas 
não anunciou ainda nenhuma medida para a cons-

Mar�ns defendeu a flexibilização das exigên-
cias cartoriais, que com a crise estão fechados. 
“Este ano estaria financiando R$ 10 bilhões por 
mês. São R$ 10 bilhões que deixam de entrar no 
caixa”, disse.

reocupado com um tombo ainda maior para Po setor que ensaiava em 2020 um movimen-
to de recuperação, o presidente da Câmara Brasilei-
ra da Indústria Civil (CBIC), José Carlos Mar�ns, 
informou ao Broadcast que o governo prometeu 
para a próxima semana medidas para enfrenta-
mento da pandemia do novo coronavírus no setor, 
entre elas o uso de 100% dos recursos do FGTS para 
o financiamento da faixa 1 do Minha Casa, Minha 
Vida e a�vação de obras públicas paradas.

Segundo Mar�ns, uma regra do Banco Central 
determina que a liberação dos recursos só pode ser 
feita após o retorno dos registros. “É uma medida 
muito simples. Hoje, quando se vende um aparta-
mento se assina o contrato, mas o banco só libera o 
dinheiro depois que o registro no cartório volta”, 
disse.

Mar�ns disse que alertou autoridades do 
governo, entre eles, o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, para a importância da 
manutenção dos pagamentos. “Falei para o gover-
no: ou garante isso, ou haverá um desemprego maci-
ço”, contou. Ele disse que é preciso evitar um efeito 
em cadeia porque a construção civil tem outros 62 
setores atrelados. Também citou o caso da indústria 
de cimento, cujos fornos de produção não podem 
ser desligados sob pena de estragarem.

trução civil. Numa reunião virtual realizada na úl�-
ma sexta-feira (27), com representantes da Caixa e 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), o governo garan�u o pagamen-
to das obras já contratadas. “O governo prometeu 
medidas para a próxima semana. O que não falta é 
frente para es�mular a economia via construção 
civil”, disse.

A construção civil não parou na crise e mantém 
o trabalho nos locais onde há permissão. Segundo 
Mar�ns, as empresas estão seguindo recomenda-
ções de saúde, ampliando os turnos para evitar con-
centração no transporte e na alimentação nos refei-
tórios das obras.

Para Mar�ns, a garan�a da con�nuidade de 
pagamento das obras é importante na crise para não 
deflagrar o círculo vicioso. “Nosso produto tem a 
caracterís�ca diferente, já está contratado. Não tem 
que vender o sapato. Ele já está vendido”, afirmou.

Segundo ele, a crise a�ngiu o setor quando 
começava “a pegar voo”, num processo de início de 
crescimento depois de anos de recessão e paralisia. 
A estratégia é evitar um agravamento mais profundo 
que retarde a retomada.

Fonte: h�ps://cbic.org.br/covid-19governo-promete-a-
construcao-civil-acoes-para-enfrentar-crise-do-novo-coronavirus/
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DIRETOR ADMINISTRATIVO
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Juliano dos Santos;
CONSELHO FISCAL
Nicolas Soares de Moraes;
Nélio Jaime Carneiro;
Arnaldo Jayme de Pina;
SUPLENTES CONSELHO FISCAL
Marcos Vinícios Pereira de Carvalho;
�iago de Sá Lima;
Ronan de Castro Del Fiaco;
DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO
DE REPRESENTANTES DA FIEG
(TITULARES) Anastacios Apostolos Dagios;
Álvaro Otávio Dantas Maia;

(SUPLENTES) Ubiratan da Silva Lopes;
André Martins da Costa Côdo;
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(todos os ex-presidentes) Amauri Cunha;
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Ubiratan da Silva Lopes;
Álvaro Otávio Dantas Maia;
Endereço
Edificio Capitão Waldyr O’Dwayer - Rua JM 16
- Qd. 52 - Lt. 22 - Setor Sul Jamil Miguel -
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Fone/Fax
(62) 3324 - 5768 / 9 9840 - 7011
E-mail sindusconaps@sistemafieg.org.br

Este boletim é o orgão informativo oficial do SINDUSCON Anápolis
e tem circulação dirigida aos associados, profissionais da área,
instituições congêneres e instâncias governamentais.

SUPERVISÃO GERAL Anastacios Apostolos Dagios
REDAÇÃO E COORDENAÇÃO EDITORIAL Benedicto Junior
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO Benedicto Junior

MILLENIUM
Produções e Serviços

Editador Por
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Construção civil debate impactos 
trabalhistas do coronavírus

Nesse sentido, informou que a entidade apre-
sentou nesta semana ao governo federal uma 
pauta completa do setor com sugestões de medi-
das em várias frentes – crédito, atraso de paga-
mentos, contratações, impostos –, bem como deu 
início a ações com o Sebrae sobre seguro desem-
prego e contratação de especialistas para apoiar a 
construção civil. “Nossas propostas foram no sen-
tido de não usar um centavo a mais do recurso 
público, mas usar o que tem”.

Ao abordar o tema 'A Construção e a crise', o 
presidente da CBIC, José Carlos Martins, mencio-
nou que a crise traz problemas de curto e longo 
prazos para o setor. “A questão é como a gente 
continua mantendo a nossa atividade agora, sem 
prejudicar a saúde dos trabalhadores, e como ela 
será na sequência, em razão dos impactos do coro-
navírus na economia. O objetivo é que, com sereni-
dade, ao final da crise o setor faça um Brasil 
melhor”, defendendo que “o setor pode ser, sim, o 
grande alicerce para a economia não afundar”.

Durante o 'Diálogo CBIC: o setor e a crise do 
Coronavírus', as entidades associadas e as empre-
sas construtoras buscaram soluções para atenuar 
os efeitos sociais e econômicos da presente crise 
no setor.

 Como característica do setor, destacou seu 
alto poder de capilarização de empregos, por que 
impacta outros 62 segmentos que podem irrigar a 
economia.

Para os participantes já inscritos, a CBIC pre-
para eventos extra, exclusivos e a distância, para 
debater temas estratégicos sobre a construção 
civil e o setor produtivo, no período que antecede o 
ENIC.

Com 62 anos de atuação, a CBIC representa 
institucionalmente o setor, promove a integração 
da cadeia produtiva da construção em âmbito naci-
onal e internacional e busca contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social do Brasil.

A Câmara Brasileira da Indústria da Constru-
ção (CBIC), realizadora do 92o Encontro Nacional 
da Indústria da Construção (ENIC), comunica que, 
devido à pandemia de coronavírus e visando pre-
servar a saúde do público em geral, decidiu trans-
ferir o evento, originalmente marcado para 13, 14 
e 15 de maio de 2020, para 12, 13 e 14 de agosto 
do mesmo ano, no mesmo local, o Centro de Con-
venções Brasil 21, em Brasília (DF). Em breve será 
divulgada a programação atualizada, com a 
mesma qualidade, profundidade e diversidade de 
temas.

ATENÇÃO!!!

Dúvidas podem ser enviadas para nosso e-mail oficial: 

enic@cbic.org.br.

Mudança de Datas 
do 92º ENIC
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SEC   NCI
Serviço Social da Indústria da Construção de Anápolis

Serviços
Gratuitos!

Para agendamento de consulta falar com RH de sua empresa!

facebook.com/seconcianapolis
(62) 9 9840-7011 / 3324-5768

Falar com Giovanna

Curativos, restaurações, profilaxia e

Quartas-feiras: 11h às 12h e 13 às 20h

Medicina Assistêncial
Consulta clínica assistencial

Quintas-feiras: 7h30 às 11h30

Medicina Ocupacional
Consulta com emissão de

Atestado de Saúde Ocupacional
Quintas-feiras: 7h30 às 11h30

Odontologia

aplicação de flúor

O que é SECONCI?

Quem tem direito?

O SECONCI - Anápolis Ι Serviço Social da Indústria da Construção de
Anápolis, é uma Associação Civil autônoma sem fins lucrativos,
administrada pelas empresas da construção e do mobiliário e tem com
objetivo promover melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores do
setor.

Todos os trabalhadores das empresas da construção e do mobiliário de
Anápolis, que contribuem para o SECONCI - Anápolis.
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