
Atenciosamente,

Caso de dúvidas, ligar no Departamento Financeiro do Sinduscon-GO,  (62) 3095-5162.

O seu Sindicato está presente nessa importante transformação. 

 

Muito ainda há por fazer. Muitas são as dificuldades.

Eduardo Bilemjian Filho

Algumas principais realizações:

Foi aprovado em reunião de Diretoria o programa Prestador Legal que visa o aprimoramento, a 
qualificação, e, promover o surgimento de novos fornecedores de serviços. O obje�vo é disponibilizar ao mercado, 
“especialista” nas diversas a�vidades desenvolvidas nas obras, além de trabalharem dentro da formalidade. Já 
selamos parceria com o SENAI e SEBRAE para avançarmos nesse projeto que será lançado neste ano;

Atuamos junto a Enel e a Saneago criando um canal de comunicação direto entre as empresas que estão 
sofrendo com as restrições presentes, para equacionar soluções possíveis;

Compondo o Fórum Goiano da Habitação (ADEMI-ADU-SECOVI-SINDUSCON), realizamos encontros com 
autoridades de todos os níveis dos poderes cons�tuídos, (Estado-Município-Federação) discu�ndo e sugerindo 
ações, leis, regulações junto às respec�vas autoridades, em especial, agora, no Plano Diretor da cidade. Sempre 
defendendo os interesses do nosso setor, em sintonia com a cole�vidade e o desenvolvimento da nossa cidade.

Con�nuamos disponibilizando cursos, palestras como: Compliance, Seminário jurídico, Workshop sobre 
sistemas constru�vos, visitas técnicas e outras;

Mais um ano chegou ao fim.

Nada que está sendo feito, seria possível sem a sua efe�va par�cipação. Não só contribuindo com a Taxa 
de Custeio, mas também par�cipando e trazendo suas sugestões.

Prezado(a) Empresário(a),

Para prosseguirmos é INDISPENSÁVEL con�nuarmos a ter o apoio das empresas!

Seguem anexo:

A nossa voz, os anseios do setor da construção, são manifestados pelo seu SINDUSCON-Go, através da 
CBIC-Câmara Brasileira da Industria da Construção onde temos assento no Conselho e pela CNI/FIEG, par�cipando 
e sugerindo em grupos de trabalho.

Com mais de oito meses de negociação aprovamos a CCT-Convenção Cole�va de Trabalho para vigorar até 
abril de 2021. Apresenta inovações para o setor da construção, e também pres�gia as empresas Associadas ao 
Sinduscon-GO. A CCT já está disponível nos nossos canais de comunicação, e segue em anexo, um breve resumo 
das principais alterações.

O foco da nossa en�dade, Sinduscon-GO, agora liberto do manto governamental, tem sido agir de forma 
efe�va para fortalecer e desenvolver o nosso setor da construção, com o apoio espontâneo das empresas do nosso 
segmento.

Nele, a despeito dos anteriores e das dificuldades enfrentadas por toda sociedade, foi e está sendo rico em 
transformações alvissareiras promovidas pelo governo central. Estamos testemunhando a construção de um novo 
País, livre das amarras que tanto dificultavam o desenvolvimento da economia, das empresas. 

Reduzimos em quase quatro vezes os gastos operacionais em relação a períodos anteriores. O 
Sinduscon-Go é uma ins�tuição moderna, atuante, focada e enxuta.

1- Boleto para pagamento e Tabela de enquadramento autoexplica�va 

2- Resumo das principais mudanças na CCT-2021

Presidente
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