
ALICERCE FUNDAMENTAL
PARA O CRESCIMENTO

DE SUA EMPRESA

PARCERIA

Você conhece as vantagens e 
benefícios que o Sicepot-MG, 

Sindicato da Indústria 
da Construção Pesada 

no Estado de Minas Gerais, 
pode oferecer para 

sua empresa?

FAÇA PARTE



SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

SICEPOT-MG

O SICEPOT-MG foi criado em 1968 com o objetivo 
de fortalecer o setor da construção pesada.

Com representatividade junto a órgãos públicos, 
defende empresas de todos os portes e em 
diversos segmentos, sempre trabalhando pelo 
crescimento da infraestrutura e pelo 
desenvolvimento de Minas e do Brasil.

SETORES DE
ATUAÇÃO
Rodoviário
Implantação, pavimentação, restauração, 
sinalização e manutenção de rodovias.

Saneamento
Abastecimento e tratamento de água, coleta 
e tratamento de esgotos e dragagens.

Urbano
Pavimentação e manutenção de ruas e 
avenidas, urbanização, canalização e 
drenagem.

Edi�cações públicas
Construção de escolas, hospitais, peni-
tenciárias, terminais de passageiros, 
centros de convenções etc.

Outros
Construção de ferrovias, metrôs, 
indústrias, centrais energéticas, portos, 
aeroportos etc.

Obras de arte especiais
Construção de túneis, viadutos e pontes.



BENEFÍCIOS PARA O
ASSOCIADO
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Boletins e publicações técnicas; 
Boletim Jurídico (informações jurídicas, tributárias, ambientais e de saúde e segurança); 
Boletim de Licitações;
Boletim Dia a Dia (notícias do setor e informe institucional);
Boletim Evolução de Emprego na Construção;
Informe Econômico- Reajuste Produto Asfálticos;
Clipping Sicepot-MG (notícias relevantes para o setor veiculadas na mídia);
Sicepot Informa;
Sicepot Divulga (divulgação de eventos e informações de terceiros);
Manuais/cartilhas técnicas;

Pareceres Jurídicos;
Participação em ações judiciais coletivas;
Convenções Coletivas;
Câmara de Conciliação Prévia da Construção – valores especiais;
Envio de extrato de contrato/licitação;
Informação de índices econômicos;
Divulgação de anúncios (classificados);

Prêmio e Banco de Boas Práticas Saúde e Segurança;
Banco de Currículos e Divulgação de Vagas de Emprego;
Pesquisas de Cenário da Construção;

Acesso área exclusiva do site;
Acesso às apresentações de palestras;
Participação em cursos/palestras gratuitas e valor especial para eventos pagos;
Participação em cursos promovidos em parceria com
Fiemg/IEL;
Eventos técnicos;
Eventos sociais e institucionais;
Convite para Festa anual de Confraternização;
Participação em reuniões setoriais;
Participação nas Comissões: Equipamentos, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Recursos 
Humanos e Jurídica;

Assessoria Jurídica;
Assessoria Ambiental;
Assessoria Tributária;
Assessoria Técnica;
Assessoria de Comunicação;
Posto de atendimento exclusivo do CREA-MG;

Aquisição de equipamentos com desconto especial;
Apólice especial de seguro de equipamento;
Apólice especial de seguro de transporte de equipamentos;
Uso dos Espaços Sicepot com condições especiais;
Participação e/ou desconto especial em eventos esportivos; 
Campanha de saúde (vacinação/dengue/etc);
Desconto nas Escolas Sesi - desconto para associados;
Associação ao Clube Trabalhador Sesi;
Convênios com Faculdades;
Produtos Fiemg (cursos/palestras/bolsas);
E outros...



Seja um associado.
Estamos preparados 
para defender os 
interesses de sua
empresa e auxiliar
na busca de resultados.

O Sindicato apoia e representa seus associados,
tornando-os muito mais bem preparados para os
desafios do mercado.

Contribui para o aperfeiçoamento técnico,
econômico e social das empresas de infraestrutura.

Aumenta a representatividade do setor junto 
aos órgãos públicos e sociedade.

Facilita a inovação, a capacidade e o
enquadramento legal das empresas.

Une e fortalece o setor da construção pesada.

OPORTUNIDADE
UMA GRANDE

ENTRE AS EMPRESAS

DE RELACIONAMENTO
E NOVOS NEGÓCIOS

ASSOCIADAS



COMUNICACAO@SICEPOTMG.COM

(31) 2121.0442 / (31) 2121.0400

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 3090 – ESTORIL
30494-080 – BELO HORIZONTE - MG

CONTATO

WWW.SICEPOTMG.COM

CONTRIBUINDO PARA O

O DESENVOLVIMENTO

CRESCIMENTO DA 
INFRAESTRUTURA E PARA

DO ESTADO


