Muito mais que um sindicato,
um parceiro do construtor
mineiro há mais de 85 anos.

O desenvolvimento de Minas tem

a marca do
Sinduscon-MG
Há mais de 85 anos o Sinduscon-MG promove o desenvolvimento de toda cadeia da Construção
Civil no Estado de Minas Gerais, dando suporte às suas empresas associadas e sindicalizadas.

O Sinduscon-MG representa aproximadamente
12.000 empresas do setor da Construção Civil
em mais de 500 municípios mineiros.

ÁREAS EM QUE O SINDUSCON-MG ATUA
EM BENEFÍCIO DE SUAS ASSOCIADAS
• Imobiliária
• Materiais e
tecnologia
• Meio ambiente

• Relações trabalhistas e
recursos humanos
• Programas
habitacionais

• Obras industriais e
corporativas

• Projetos
• Legislação urbana
• Pequenas e médias empresas
• Loteamentos

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Atento à qualidade de vida, saúde e segurança dos trabalhadores da Construção, o
Sinduscon-MG fundou, em 1992, o Serviço Social da Indústria da Construção Civil
no Estado de Minas Gerais (Seconci-MG), o seu braço social. Desde então, foram
mais de 1,4 milhão de consultas médicas e odontológicas e mais de 600 mil pessoas
beneficiadas com palestras, cursos, treinamentos e campanhas
nas áreas de segurança do trabalho e educação em saúde.
Hoje, já são mais de 2 milhões de atendimentos.

Nossas associadas
têm acesso a uma
ampla gama de

benefícios
exclusivos

ATUAÇÃO ABRANGENTE
O Sinduscon-MG representa institucionalmente as empresas da Construção Civil em várias atuações:
Prefeituras
O Sinduscon-MG se reúne periodicamente com prefeitos e secretários e também
integra comissões e conselhos municipais.
Governo estadual
Em uma câmara especialmente criada para o setor, o Sinduscon-MG discute melhorias para as
suas associadas especialmente junto à Setop, Cohab, Copasa, Cemig, ARMBH, e Sisema (Semad,
IEF, Igam, Supram e Feam).
Governo federal
Junto a representantes da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Ministério das
Cidades, da Aeronáutica, entre outros, o Sindicato propõe melhorias para a Construção Civil.
Entidades da indústria
Atua conjuntamente com a Fiemg e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
na defesa dos interesses do setor.

INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS PARA AS ASSOCIADAS

Banco de dados econômicos
Coordenado pelo Sinduscon-MG, o Banco de Dados da CBIC reúne informações
econômicas e estatísticos de todo o País que são sistematicamente atualizadas.
Portal e biblioteca digital
Acesso irrestrito a todo conteúdo do portal do Sinduscon-MG, contendo notícias, pesquisas
(inclusive salarial), boletins e cartilhas técnicas nas áreas de economia, engenharia e legislação.
Pesquisas do mercado imobiliário
Acesso a pesquisas mercadológicas completas dos mercados da Região Metropolitana
de BH, atualizadas mensalmente, com dados de vendas, lançamentos, preços médios,
velocidade de vendas, entre outros.

CURSOS E EVENTOS QUE PROMOVEM
CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

No CENTRO DE TREINAMENTO do Sinduscon-MG
são oferecidos cursos de atualização e capacitação
proﬁssional nos níveis técnico e gerencial.

Em encontros on-line exclusivos, como FIM DE TARDE, o associado tem
momentos de interação, troca de experiências, networking e debates.
Além dos grandes eventos promovidos pelo Sindicato, como o
Fórum da Construção Civil, o Fórum Gestão de Pessoas, o

Reunindo a nova geração de construtores mineiros, o
SINDUSCON-MG JOVEM fomenta o desenvolvimento
de lideranças empresariais e auxilia os empreendedores
a consolidar suas empresas no mercado.

Congresso de Materiais, Tecnologia e Sustentabilidade na
Construção e o Congresso do Mercado Imobiliário, o associado
também se beneﬁcia de descontos nas inscrições de inúmeros
eventos de outras entidades que contam com o apoio do
Sinduscon-MG.

• Econômica

ASSESSORIAS
GRATUITAS

Auxilia a empresários e funcionários no entendimento e na utilização de dados e
índices econômicos, bem como orienta acerca de legislações pertinentes.
• Técnica
Atende às dúvidas sobre processos construtivos, normas regulamentadoras,
legislações e boas práticas na área de engenharia.
• Jurídica
Oferece esclarecimentos sobre leis trabalhistas e convenções coletivas de trabalho,
além de dar encaminhamento para atendimento nas diversas áreas do direito.
Também impetra mandados de segurança coletivos que beneﬁciam as associadas.

CONVÊNIOS E DESCONTOS DIVERSOS

1.
Por meio de parcerias com empresas e instituições, as construtoras associadas têm direito a descontos exclusivos
em serviços para as suas operações e também em benefício para seus sócios e funcionários. Destaque para:
• Serviços voltados para a gestão e operação do negócio das construtoras em condições especiais
junto a instituições ﬁnanceiras, seguradoras, veículos de comunicação, dentre outros;
• Curso de Especialização em Gestão de Negócios Imobiliários da Fundação Dom Cabral (FDC).

2.
Pela Coopercon-MG, a cooperativa de compras do Sinduscon-MG, empresas têm melhores
negociações de preços e prazos com fornecedores de insumos e prestadores de serviços.

3.
Isenção da Contribuição Assistencial Patronal.

associe - se
www.sinduscon-mg.org.br
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