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Mensagem do Presidente 

Este relatório traz um resumo das principais ações 
desenvolvidas pelo Sinduscon-RR, no exercício de 2021.

Exercer a gestão de uma entidade sindical patronal, 
significa dar voz aos anseios do setor empresarial que 
busca contribuir com o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental, gerando emprego e renda. 

É um trabalho voluntário, que requer profissionalismo 
na defesa de interesses coletivos e dedicação de tempo, 
que antes era destinado aos próprios negócios, para uma 
atuação sistêmica em prol do setor da construção civil.   

O ano de 2021 foi marcado pela pandemia da 
COVID-19 e nesse período surgiram incontáveis desafios, 
os quais, com uma estratégia voltada para prover soluções 
e criar um ambiente favorável aos negócios, o sindicato em 
parceria com os seus associados conseguiu transformar 
ameaças em oportunidades para o setor, registrando 
crescimento e desenvolvimento em meio a crise, 
alcançando um excelente nível de credibilidade junto à 
sociedade roraimense.

Importante ressaltar a relevância da prática do 
associativismo, da formação de parcerias estratégicas e da 
união de esforços permanentes, atitudes que marcaram este período de gestão e que foram essenciais 
para o alcance dos resultados que serão demonstrados neste relatório.

Agradecemos a todas as empresas da construção civil que formam o Sinduscon-RR, por 
acreditarem na força coletiva da defesa de interesse setorial e praticarem ações que fomentam a 
economia local.

Que o próximo ano seja alicerçado no trabalho desenvolvido conjuntamente entre sindicato – 
empresas - governos – parceiros e sociedade, gerando mais conhecimento, tecnologia e inovação em 
favor da indústria da construção civil roraimense, beneficiando seus trabalhadores, dependentes e a 
comunidade em geral. 

Clerlânio Fernandes de Holanda
Presidente
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Missão
Fortalecer as empresas filiadas ao SINDUSCON
promovendo ações que possam aprimorar o
segmento da construção civil no Estado de Roraima.

Negócios do Sindicato
Representar e defender os interesses econômicos e
sociais das empresas do segmento da indústria da
construção civil no Estado de Roraima. 

Crenças e Valores
Responsabilidade Socioambiental; Ética; Respeito;
Transparência e Espírito Coletivo.
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Insumos na Construção Civil 

As construtoras de Roraima enfrentaram um grande desafio para honrar seus compromissos 
assumidos antes da pandemia da Covid-19. Isto porque, principalmente no que se refere aos contratos 
de obras públicas, os valores dos insumos básicos aumentaram numa proporção sem precendentes, 
supererando os índices nacionais de inflação registrados no ano da pandemia, conforme dados da 
pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria (CBIC). Para resolver este problema, o sindicato articulou 
uma reunião com os representantes do Governo Estadual, Prefeitura de Boa Vista e Caixa Econômica 
Federal, para avaliarem este cenário em conjunto, identificando nos contratos vigentes quais dos itens 
orçados foram afetados por essa elevação de preços que excede as médias aceitáveis. Foram três 
reuniões coordenadas pelo Sinduscon-RR com cada uma das instituições e, após análise das 
informações e dos dados, foi aberto um importante canal de diálogo para repactuação de termos de 
contratos e convênios, respeitando os requisitos legais e visando o reequilíbrio econômico-financeiro.

DEFESA DE INTERESSES

Reunião com representantes da Caixa Reunião com representantes da SEINFReunião com representantes da SMOU
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Agenda 21
Defendendo os interesses da Indústria da Construção Civil, o Sinduscon-RR, encaminhou carta à 

Federação das Indústrias do Estado de Roraima- FIER contendo os principais entraves e dificuldades 
enfrentadas pelo setor da construção civil durante a pandemia para contribuição da Agenda 21 junto 
ao executivo Estadual e Municipal. Ratificou o pedido para a Federação atuar na sensibilização dos 
órgãos para a questão do reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos das obras públicas.

Votação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LOA)
O Sinduscon-RR, ciente dos impactos negativos para a sociedade que já estava sendo sacrificada 

pela pandemia e  por entender a necessidade de dar respostas mais imediatas contra a crise, na defesa 
dos interesses do setor industrial e da sociedade em geral, encaminhou carta ao presidente da Câmara 
Municipal de Boa Vista, para que fosse votado o orçamento anual de 2021.



Redução de custos e melhoria da competitividade
no ambiente dos negócios

O Sinduscon-RR participou de reunião com o Secretário de Desenvolvimento da Indústria, 
Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia - Dr. Jorge Lima, e na oportunidade entregou 
uma correspondência contendo sugestões para redução de custos e melhoria da competitividade no 
ambiente de negócios em que se insere a indústria da construção civil.

Lançamentos de dados na Plataforma do Custo
Unitário Básico (CUB/m²)

Reunião do Conselho de Administração da
Indústria Brasileira da Construção Civil (CBIC)

O CUB é um indicador utilizado na Construção Civil para se obter uma estimativa do custo de um 
projeto, auxiliando o mercado de incorporação imobiliária e outros, servindo como parâmetro na 
determinação dos custos dos imóveis, sendo respaldado pela Lei Federal 4.591 de 16 de dezembro de 
1964.

Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil passaram a divulgar mensalmente, os 
custos unitários de construção a serem adotados nas respectivas regiões jurisdicionais, atendendo as 
normas regulamentadoras.

E a partir de  junho de 2021, com o apoio do Engenheiro Vínícius Pereira e a parceria das empresas 
associadas,  deu-se início ao lançamento de dados para composição do CUB/m² na plataforma da CBIC. 

A CBIC, instituição  que  representa o setor e promove a integração da cadeia produtiva da 
construção em âmbito nacional,  realiza mensalmente reunião do conselho de administração, tendo 
como objetivo deliberar, discutir e propor temas a nível nacional para setor. O Sinduscon-RR é filiado a 
entidade desde 1993 e tem participado ativamente das reuniões, seja no formato virtual ou modalidade 
presencial.

Reunião do Conselho da CBIC – onlineReunião do Conselho da CBIC – online Reunião do Conselho da CBIC – Presencial 

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2021 07



Modelo de Atendimento Caixa

Em reunião com a Caixa Econômica Federal 
- CEF, coordenada pelo gerente de habitação do 
banco em Roraima, os associados do Sinduscon- 
RR conheceram o novo modelo de atendimento, 
estrutura e atuação da Caixa junto às empresas 
construtoras, para melhoria no desempenho nas 
contratações e dar celeridade na condução dos 
processos, bem como aperfeiçoar o atendimento 
e o relacionamento da Caixa com as construtoras 
e incorporadoras locais.

Projeto Piloto – Capital Imobiliário
Sinduscon-RR participou da reunião realizada 

pela CBIC que deu início ao projeto piloto de 
Capital Imobiliário junto às empresas participantes 
do processo. O encontro foi uma oportunidade 
para explicar como se daria a evolução dos 
trabalhos e os alinhamentos gerais, bem como tirar 
dúvidas. A ideia do projeto é aumentar as opções 
para que as empresas possam estruturar 
operações de apoio à produção de planos 
empresariais. A intenção é encontrar alternativas 
para viabilizar recursos para o financiamento de 
empreendimentos imobiliários de incorporadoras, 
construtoras e loteadoras vinculadas ao sistema 
associativo da CBIC.

Rodada de Negócio da Comissão da Indústria
Imobiliária (CII) da CBIC

Nas Rodadas de Negócios da Comissão da 
Indústria Imobiliária, o Sinduscon-RR pôde debater 
com os participantes o cenário atual do mercado 
imobiliário de cada região e outros assuntos 
importantes foram pautados como: Gestão de 
Recebíveis, Novas Funcionalidades da Plataforma 
Imobiliária, Comercialização de empreendimentos 
sem incorporação imobiliária, Resultados e 
Perspectivas do Mercado Imobiliário.

Fórum Norte e Nordeste da Construção (FNNIC)
O Sinduscon-RR esteve presente no Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção, realizado 

de forma híbrida, em Alagoas. O fórum tem o objetivo de abordar, discutir e indicar soluções para os 
diversos temas que afetam a classe construtora, assim como a sociedade e o país, além de estreitar os 
laços entre as lideranças que representam os diversos elos da construção civil. Trata-se de evento de 
grande importância por debater temas que estão na pauta da construção, considerando que essas 
regiões têm uma representatividade  muito grande para o país.

Presidente da CBIC José Carlos Martins Vice-presidente de habitação da Caixa Jair Luis Mahi
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Representação Institucional
O Sinduscon-RR como entidade que defende os interesses da indústria da construção civil no Estado 

de Roraima, tem participado ativamente dos Conselhos de Representantes da FIER, SESI, SENAI, IEL, 
SEBRAE, FERCOMÉRCIO.

Também faz parte da Diretoria FIER, CNI e Ação Pró-Amazônia. 
Membros da diretoria participam nesses colegiados, como titulares ou suplentes, buscando atuar 

junto a essas instituições que defendem os interesses do setor empresarial e possuem ações voltadas 
para o setor da construção civil.

O Sinduscon-RR participa ativamente das atividades de representação institucional, se fazendo 
presente nos eventos locais que estejam diretamente vinculados ao setor produtivo. Entre esses eventos 
estão: lançamento do Instituto Amazônia +21 realizado na FIER, os aniversários de 34 anos do SESI/RR 
e SENAI-RR, a cerimônia que marcou a assinatura da ordem de serviço do GERR para asfaltamento do 
Distrito Industrial, encontro com empresários industriais e diretores da Rede Amazônica com o tema “A 
importância da comunicação regional no desenvolvimento do setor produtivo em Roraima”, além de 
diversas atividades de representação.

Presidente do Sinduscon no lançamento Instituto Amazônia +21 Sinduscon no encontro com diretores da Rede AmazônicaDiretoria do Sinduscon na cerimônia de assinatura da ordem
de serviço no Distrito Industrial 
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FORTALECIMENTO DA IMAGEM

Criação de página no Facebook
A diretoria buscou dar mais visibilidade às ações 

do Sinduscon-RR criando uma página no Facebook 
para divulgação e comunicação com o público de 
um modo geral e permanece promovendo 
melhorias contínuas no layout da página, tornando-
a mais atrativa e interativa possível para 
empresários, trabalhadores da Construção Civil e 
sociedade em geral.

Posse da Nova Diretoria – Triênio 2020-2023

A diretoria eleita do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima -
SINDUSCON/RR, tomou posse no dia 01 de outubro de 2020, na sede da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima - FIER.
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O Sinduscon-RR participou em Minas Gerais, da Reunião do Conselho de Administração da CBIC, 
Coordenada pelo Presidente da CBIC, José Carlos Martins. A reunião trouxe a apresentação do projeto 
de Business Inteligence e APP CBIC, que visa tornar as informações do dia a dia da construção civil 
acessíveis pelo celular. O presidente do Conselho Jurídico da CBIC, José Gama apresentou os temas 
que estão sendo tratados no âmbito do Executivo, Legislativo e Judiciário. Citou ainda, todas  as ações 
já realizadas até aquele momento. 

Também esteve presente no dia 05.11.2021 na Reunião Extraordinária da Comissão da Indústria, 
que contou com a solenidade de comemoração de 85 anos do Sinduscon-MG, entrega de Medalha 
Paulo Simão da Reta Engenharia e posse da nova diretoria do Sinduscon-MG. A reunião contou com a 
participação de representante da Caixa Econômica Federal e visita à obra da Arena MRV e ao Centro de 
Experiências Fassa Bartolo.

Reunião do Conselho de Administração da CBIC
e Reunião extraordinária da Comissão da Indústria
do Sinduscon-MG



Campanha “Fuja do Golpe Imobiliário”

O Sinduscon-RR na prática de 
seus valores como a ética e 
transparência, apoiou a campanha 
encabeçada pela Prefeitura de Boa 
Vista/EMHUR com o tema “Fuja do 
Golpe Imobiliário”, que alertava a 
população sobre o cuidado para não 
adquirir loteameno irregular.

Informativo Sinduscon
- Boas Práticas durante a pandemia

Para disseminar e valorizar as iniciativas das boas práticas 
implementadas pelas empresas da construção civil durante o 
cenário de pandemia, o Sinduscon-RR elaborou um informativo em 
parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER) e o Serviço Social da Indústria de Roraima (SESI), relatando 
alguns desses bons exemplos que ajudaram a garantir saúde e 
segurança dos trabalhadores e de suas famílias. 

Campanha: “Construção contra o corona vírus
- não vamos baixar a guarda”

Desde o início da pandemia da Covid-19, o Sinduscon-RR não mediu esforços para reforçar os 
protocolos de saúde dentro dos canteiros, afim de proteger o trabalhador e manter o setor ativo. 

Nesse contexto, o sindicato adotou a campanha promovida pela Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção - CBIC, incentivando toda a comunidade, empresários e trabalhadores da construção civil 
a manterem os protocolos e cuidados que se mostraram exitosos com relação aos casos de Covid-19.

Foi distribuído para o setor um kit disponibilizado pela CBIC, contendo máscaras de proteção facial 
e adesivos para capacete. 

EDS Construções FACE Engenharia

Eletrowoltes Renovo Engenhaaria
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Prêmio Mérito Sindical – Edição 2020

Participação no Encontro Nacional
da Indústria da Construção – ENIC

Nos últimos anos, o Sinduscon-RR vem 
sendo agraciado com a premiação do 
Mérito Sindical. O Prêmio é uma iniciativa 
da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER, com periodicidade bienal e 
tem como objetivo reconhecer e valorizar as 
iniciativas desenvolvidas pelas lideranças 
sindicais, com vistas à promoção do 
associativismo, fortalecimento e defesa de 
interesses dos segmentos industriais 
organizados. Na edição 2020, o Sinduscon-
RR, consagrou-se vencedor em primeiro 
lugar. 

O Sinduscon-RR, atendeu a todos os 
requisitos do Prêmio do Mérito Sindical da 
FIER, edição 2020, alcançando o 1º lugar. 
Com esse reconhecimento, o sindicato 
viabilizou a participação de 03 de seus 
sócios, empresários industriais e também a 
participação do presidente e do vice-
presidente do Sinduscon na 93ª edição do 
Encontro Nacional da Indústria da 
Construção – ENIC, realizado em Brasília-
DF, no mês de novembro. O encontro 
promove a interação dos Sinduscons do 
Brasil, viabilizada o acesso a palestras e 
conversas de grande relevância para o 
setor, além de apresentar as inovações que 
irão viabilizar o crescimento da indústria da 
construção civil em seu processo produtivo e 
de gestão.

Presença na Mídia
O Sinduscon-RR fortaleceu sua imagem nas redes sociais e mídia local, participando de entrevistas e 

programas voltados para o público em geral com o debate de temas inerentes ao setor da construção civil.

Entrevista sobre o DNCS - TV Cultura Entrevista ao Programa da Cida Lacerda sobre o DNCS
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Aniversário de 31 anos do Sinduscon-RR

Reconhecimento de datas comemorativas do setor

O Sinduscon-RR em 14.09.2021, completou 31 anos como entidade sindical atuante no 
fortalecimento das indústrias da contrução civil de Roraima. Algumas homenagens pela passagem 
desse dia foram publicadas.

O Sinduscon-RR como forma de homenagear os seus associados e comemorar as principais datas 
do setor da Construção Civil, firmou uma parceria com a Agência Baggage para confecção de Cards, 
para as datas significativas, dando assim visibilidade àqueles que contribuem para o desenvolvimento 
social e da economia do Estado.

Entrevista resjuste do piso salarial  - Jornal Roraima em focoEntrevista sobre o DNCS  - Folha de boa VistaEntrevista sobre temas do setor - TV  SBT

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2021 13

Prestigiou  também o evento comemorativo aos 34 anos do SESI em Roraima.



Da mesma forma, o SINDUSCON participou 
de evento promovido pelo IEL/RR.

Lançamento do “Morar Melhor”

A convite do governo do estado de Roraima, o 
Sinduscon-RR prestigiou o lançamento do Programa 
Estadual de Melhoria Habitacional “Morar Melhor” que 
por meio da Companhia de Desenvolvimento de 
Roraima (Codesaima) ofereceu crédito para pequenas 
reformas habitacionais para famílias de baixa renda, 
com o objetivo de melhoria na qualidade de vida.

Vice – Presidente do Sinduscon-RR, Veronildo Holanda

ASSOCIATIVISMO

Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs)
As CCTs estabelecem as condições trabalhistas da categoria com as entidades sindicais. Nessa 

gestão foram firmadas duas convenções e um termo aditivo junto ao sindicato laboral no Estado.

Tratativas das Negociações CCT 2021-2023Negociações em 2020 – Termo Aditivo a CCT Assinatura da  CCT 2021-2023 - aprovada

RELATÓRIO DE GESTÃO - 202114



Nova sede do Sinduscon-RR

Fortalecimento da Base Sindical - Associativismo
Durante o exercício de 2021, o Sinduscon-RR, conquistou a adesão de novas empresas como 

resultado de um significativo trabalho de relacionamento desenvolvido pela diretoria do sindicato. 
Atualmente a entidade tem em sua base, 18 empresas associadas.

Reunião de Diretoria
A diretoria realiza mensalmente sua reunião ordinária, com o objetivo de deliberar e aprovar 

pautas de interesse do sindicato. Nesta gestão, com o propósito de manter todos dos membros que 
compõem o sindicato informados e atuantes, esta prática tem sido reforçada para a participação de 
todos os associados.

A diretoria, priorizando a melhoria no atendimento aos associados e usuários de um modo geral, 
mudou-se para um novo espaço, mais amplo e confortável. Nesse espaço foi organizada uma galeria 
em homenagem aos ex-presidentes da entidade.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Celebração de Convênio 
Para garantir a continuidade da prestação de serviços na área de saúde, educação e lazer,  com 

descontos diferenciados para as empresas associadas, o Sinduscon-RR celebrou um aditivo ao 
convênio com o SESI-RR, que tem a duração de 12 (doze) meses.

Reforma do Estatuto e Regimento Eleitoral da Federação
das Indústrias do Estado de Roraima (FIER)

O Sinduscon-RR participou ativamente no processo de reforma do Estatuto e Regimento Eleitoral da 
FIER, analisando e encaminhando suas contribuições aos referidos documentos. 

Além das contribuições apresentadas, o Sinduscon-RR indicou seu 1º secretário, senhor Edgilson 
Dantas para compor a Comissão Especial de Reforma Estatutária na FIER.
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Visita Técnica ao Senai-RR
O Sinduscon-RR, a convite da Diretora Regional do SENAI/RR, senhora Almecir de Freitas Câmara, 

participou de uma visita técnica à instituição, na unidade localizada no bairro Asa Branca, que contou 
com a apresentação do portfólio de produtos e serviços voltados para a área da construção e que são 
ofertados pela entidade.

Projeto de responsabilidade Social - 
Convênio de cooperação técnica/parceria

O Sinduscon-RR firmou convênio de cooperação técnica com o SENAI/RR,  para construção de uma 
cozinha solidária, dentro dos padrões de normas técnicas sanitárias, nas dependências da Associação 
da Moradia Digna. A ação vai atender a uma demanda social, com vistas ao aproveitamento de mão de 
obra de alunos dos cursos de qualificação profisisonal do SENAI na área da construção civil. Ao todo 
serão formados 45 alunos nos cursos Profissional  e Auxíliar de obras. Do lado social serão 
beneficiadas 150 famílias da Associação.

Assinatura do Acordo Sinduscon visita as instalações da associação Moradia Digna

Construção em andamento – aula prática Obra concluída  Intrutor do Senai, Pres. da Associação AMD – Pres.Sinduscon
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Dia Nacional da Construção Social (DNCS)
O Sinduscon-RR  anualmente, adere ao evento DNCS. Na edição virtual de 2021, não foi diferente. 

O evento foi organizado pelo sinduscon-RR, com o apoio do SESI/RR e Sintracomo. Durante a 
programação desse ano, trabalhadores da indústria da construção civil foram homenageados, por 
meio de um grande evento de Responsabilidade Social da Indústria da Construção com show de Michel 
Teló e apresentação de Maria Paula Fidalgo (Cesseta e Planeta). Contou ainda com sorteio de prêmios 
para os trabalhadores. Em Roraima tivemos o engajamento dos parceiros, empresas e trabalhadores. 
Foi transmitido um vídeo roraimense como destaque no evento, com o depoimento de um trabalhador 
de empresa associada, que foi referência na região norte e foi produzido em parceria com o SENAI/RR. 
Também foi realizada a entrega do prêmio do sorteio ao ganhador, Vinícius Pereira, da empresa VP 
Serviços. O DNCS é promovido pela CBIC, por meio da Comissão de Responsabilidade Social (CRS), e 
pelo SESI Nacional.

Camisetas confecionadas  para divugação do DNCSEntrega do prêmio ao ganhador de Roraima - Vinícius Pereira Reunião de alinhamento com o parceiro SESI-RR - DNCS

Trabalhadores reunidos para assistir o – DNCS
edição virtual

DNCS – edição virtual Mobilização junto as empresas
-  DNCS

Reunião com o Sintracomo – apoio na divulgação
do  DNCS

Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes
na Indústria da Construção (CANPAT 2021) 

Evento realizado em parceria com a Inspeção do Trabalho (SIT),  Ministério do Trabalho e 
Previdência, Serviço Social da Indústria (SESI) e os Serviços Sociais da Indústria da Construção 
(Seconcis), cujo o objetivo é abrir o diálogo para promover uma cultura efetiva de prevenção de 
acidentes, estreitar o relacionamento entre o setor produtivo e a fiscalização, além de gerar uma grande 
mobilização nacional. 

Com os representantes empresariais e de trabalhadores, a ação aconteceu no período de 4 a 8 de 
outubro de 2021. O Sinduscon-RR aderiu pela primeira vez a campanha e em parceria com a Escola do 
SESI/RR, realizou no dia 8 de outubro uma palestra sobre o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas 
Escolas (DNSSE) - Indústria da Construção, que foi ministrada pelo engenheiro de segurança no 
trabalho, Samuel Costa, com o apoio do instrutor de segurança no trabalho do SESI/RR, Ronaldo 
Acácio.  O evento aconteceu em formato híbrido, no auditório da Escola do SESI e transmitido pelo 
YouTube. Contou com a participação dos alunos do 8° e 9° ano do ensino fundamental e do ensino 
médio, com o objetivo de plantar  uma semente de cidadania voltada à prevenção de acidentes junto 
aos estudantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de elaboração deste relatório nos trouxe grande satisfação e orgulho, por 
identificarmos o quanto evoluímos no tocante a representação institucional e ações de defesa de 
interesses. Também foi possível dimensionar a contribuição da entidade sindical em todas as conquistas 
alcançadas pelo setor.

Fechamos o exercício fiscal com a certeza do dever cumprido e com o desafio de que há muito o que 
se fazer em prol da indústria roraimense do setor da construção civil.

Importante ratificar o apoio concedido pela FIER – Federação das Indústrias do Estado de Roraima, 
e o trabalho que vem sendo realizado pelas casas SESI/RR, SENAI/RR e IEL/RR, as quais contribuem para 
o desenvolvimento econômico e social do Estado, por meio dos serviços prestados ao setor produtivo. 

Representar um setor que entrega como produto final o sonho da casa própria dos cidadãos 
roraimenses e projetos institucionais que promovem a geração de emprego e renda, tanto na iniciativa 
privada como no setor público, significa receber, diariamente, a motivação para continuarmos o 
trabalho nobre de associativismo, que se faz presente no dia a dia de um sindicato patronal.

E é com o sentimento de gratidão por todas as conquistas elencadas neste relatório, mesmo vivendo 
em um período de pandemia mundial, que encerramos o exercício 2021, desejando que 2022 tenha 
um novo cenário, principalmente na área de saúde, desenvolvimento econômico, social e ambiental.
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Defende os interesses das empresas: O 
sindicato mostra a força e a representatividade 
das empresas em questões que dependem da 
articulação como governo, seja municipal, 
estadual e até federal, pois ele pode atuar 
sozinho ou em conjunto com a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER) e a 
Confederação Nacional da Industria (CNI);

Lidera as negociações coletivas junto a 
sindicatos laborais: A empresa associada pode 
participar diretamente das negociações se for 
de seu interesse;

Pesquisa dados importantes para o setor: 
Publica mensalmente as informações referentes 
ao CUB (Custo Unitário Básicoda Construção) 
elaborado em parceria com a FIER/SENAI/IEL;

Divulga informações locais e nacionais: Por 
meio do seu site www.sinduscon-rr.org.br com 
informações sobre a construção civil no Estado 
de Roraima, cursos, eventos, notícias do setor, 
etc...;

Apoia eventos para os trabalhadores das 
empresas: Empresas filiadas têm prioridade na 
articulação do sindicato para o Dia Nacional da 
Construção Social–DNCS, evento realizado em 
parceria com a CBIC/SINDUSCON/SESI, com 
atendimentos de saúde, educação e cidadania 
gratuitos para os trabalhadores.

sindusconrr@gmail.com

Parceiros:
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Boas razões para a sua
empresa fazer parte do




