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DATA DE CRIAÇÃO: 16/03/2020 
Portal, Facebook e Instagram

OBJETIVO: acompanhar os impactos 
da Covid-19 no setor da construção 
civil do DF e promover ações para 
enfrentamento da doença, minimizando 
os efeitos econômicos e sociais 
no segmento.

NÚMERO DE REUNIÕES: 5
Membros continuam os debates e 
acompanham diariamente as atualizações 
por meio digital.

O COMITÊ

https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4610/comunicado-oficial-_-coronavirus-(covid_19):-sinduscon_df-cria-comite-de-crise
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2230406403729213/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B9z1dwGHWSt/


18/03: SINDUSCON LANÇA PRIMEIRA
 CARTILHA ORIENTATIVA

OBJETIVO: instruir empresários e trabalhadores 
do setor sobre as medidas de prevenção à doença 
dentro dos canteiros de obra e escritórios, 
bem como as interveniências trabalhistas. 
Portal, Facebook e Instagram

18/03: CARTAZES EM PARCERIA
COM SECONCI-DF
Disponibilizados cartazes com medidas de profilaxia 
a Covid-19 para serem afixados nos canteiros e 
empresas da construção civil do DF. Facebook, Twitter 
e Instagram 

19/03: NOTA À IMPRENSA
Posicionamento sobre as ações tomadas até aquele 
momento. Portal 

PRINCIPAIS 
AÇÕES 

https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4617/covid_19:-sinduscon_df-lanca-cartilha-orientativa-para-o-setor-da-construcao-civil
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2234369506666236/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B949fvVDaBr/
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2236054256497761/?type=3&theater
https://twitter.com/SindusconDF/status/1240702378581430273
https://www.instagram.com/p/B97L3wqnq8P/
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4618/nota-a-imprensa-%E2%80%93-sinduscon_df-orienta-empresas-da-construcao-civil-quanto-ao-coronavirus


24/03: BOAS NOTÍCIAS PARA
O SETOR SEGUIR TRABALHANDO
• Trabalho conjunto com a Associação Nacional das Empresas 

de Transporte Rodoviário de Passageiro (Anatrip) para 
auxiliar no trajeto de funcionários do entorno, com a 
disponibilização de formulário de atividade essencial. 
 Portal, Facebook e Instagram

• Consenso entre Sinduscon-DF, Ademi-DF, Asbraco e Sticombe 
que o setor deve continuar trabalhando

24/03: SINDUSCON-DF E STICOMBE ASSINAM TERMO 
ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA
O acordo firmado adota medidas emergenciais perante a 
pandemia para promover a segurança dos funcionários, 
preservar os empregos e resguardar as empresas. Portal, 
Facebook e Instagram

PRINCIPAIS AÇÕES 

https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4623/4-boas-noticias-para-a-construcao-civil-seguir-trabalhando
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2246338475469339/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-IQfd9DiW4/
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4642/covid_19:-sinduscon_df-e-sticombe-assinam-termo-aditivo-a-convencao-coletiva
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2257979464305240/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-Xmd79DUrj/


26/03: COVID-19: SINDUSCON-DF LANÇA NOVA 
CARTILHA ORIENTATIVA PARA O SETOR
Documento traz sete possíveis ações para a construção 
civil diante do cenário da pandemia (Covid-19). 
Portal, Facebook e Instagram

27/03: COVID-19: CONFIRA AS CARTILHAS
ORIENTATIVAS PARA O SETOR 
Disponibilizada a subdivisão da Cartilha Orientativa em três 
novas cartilhas pertinentes a cada área, com o objetivo de 
facilitar o acesso às orientações específicas. Portal

02/04: LANÇAMENTO DE INFORMATIVO COM ANÁLISE 
DETALHADA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.0 936, DE 10 DE 
ABRIL DE 2020
Portal, Facebook - 03/04 e Instagram - 03/04

PRINCIPAIS AÇÕES 

https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4638/covid_19:-sinduscon_df-lanca-nova-cartilha-orientativa-para-o-setor
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2249836485119538/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-M4DrVDKSX/
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4641/covid_19:-confira-as-cartilhas-orientativas-para-o-setor
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4661/sinduscon_df-lanca-cartilha-com-analise-da-mp-936,-de-1%C2%BA-de-abril-de-2020
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2265722843530902/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-iHnO8jvn7/


20/03:
Sinduscon-DF e Seconci-DF participam do programa Condominial News 
em debate sobre o Covid-19, com a presença de Ruyter Thuin e Marcelo 
Guimarães. Portal, Facebook, Instagram

26/03:
Live sobre os efeitos da Covid19- nas empresas, com os assessores do 
sindicato Rafael Mota e Fernando Russomano, mediada pelo presidente 
Dionyzio Klavdianos. Mais de 50 participantes! Portal, Facebook e Instagram

01/04:
Live sobre as Ações do BRB para o setor produtivo e no enfrentamento 
a Covid-19 com o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. Quase 70 
participantes! Portal, Facebook, Twitter e Instagram

Entrevistas concedidas a diversos veículos de comunicação como Portal 
Metrópoles, TV Globo, TV Record, Rádio CBN, Jornal de Brasília, TV Brasília 
e Agência Brasília.

TRANSMISSÕES AO VIVO, 
DEBATES E ENTREVISTAS

https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4619/sinduscon_df-participa-de-debate-sobre-o-covid_19
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2238088536294333/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B99zbYbjrA7/
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4637/participe-da-live-sobre-os-efeitos-da-covid_19-nas-empresas
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2248376978598822/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-Mlh3YDIQC/
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4643/entidades-do-setor-realizam-transmissao-ao-vivo-com-presidente-do-brb
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2252525058184014/?type=3&theater
https://twitter.com/SindusconDF/status/1243674262973661185
https://www.instagram.com/p/B-QbBCCDF1r/


Posts e vídeos orientativos estão sendo e foram publicados nas redes sociais 
do Sinduscon-DF, além da divulgação por meio do aplicativo WhatsApp. O 
objetivo é interagir com o público de uma forma mais rápida e informativa.

• O que é o coronavírus (Covid-19)? 
Facebook - 19/03 e  Instagram - 19/03

• Informações sobre sintomas e proteção: 
Facebook - 20/03, Twitter - 20/03 e Instagram - 20/03

• Informativo sobre a Covid-19: 
Facebook - 24/03 e Instagram - 24/03

• Canteiro modelo: 
Facebook - 25/03 e Instagram - 25/03

• Palestras orientativas nos canteiros (Seconci-DF) 
Facebook - 26/03 e Instagram - 26/03

• Medidas para conter a disseminação no canteiro de obras: 
Facebook - 27/03 e Instagram - 27/03

POSTS E VÍDEOS 
ORIENTATIVOS

https://www.facebook.com/SindusconDF/posts/2236302653139588?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/B97jsmFDbX2/
https://www.facebook.com/SindusconDF/posts/2237773629659157?__tn__=-R
https://twitter.com/SindusconDF/status/1241017600169082880
https://www.instagram.com/p/B99deT4D66v/
https://www.facebook.com/watch/?v=2309470582679343
https://www.instagram.com/p/B-HeEQADcY5/
https://www.facebook.com/SindusconDF/videos/854895831662128/
https://www.instagram.com/p/B-KZy0BD83K/
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2250127575090429/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-NMdfFjNko/
https://www.facebook.com/watch/?v=2560570250897345
https://www.instagram.com/p/B-OzXnpj_eW/


• Cuidados no trajeto de ida e volta do trabalho: 
Facebook - 01/04 e Instagram - 01/04

• Empresas locais se unem no fomento ao setor produtivo: 
Portal, Facebook - 02/04 e Instagram - 02/04

POSTS E VÍDEOS 
ORIENTATIVOS
• Por que a construção civil não pode parar? 

Facebook - 27/03 e Instagram - 27/03

• 5 motivos para a construção civil não parar: 
Facebook - 30/03, Twitter - 30/03 e Instagram - 30/03

https://www.facebook.com/SindusconDF/videos/219015202493742/
https://www.instagram.com/p/B-c-ZyFjD8C/
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4653/empresas-locais-se-unem-pelo-fomento-do-setor-produtivo
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2263283783774808/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-e61SgDai_/
https://www.facebook.com/watch/?v=151988346089120
https://www.instagram.com/p/B-QMmEMDhBd/
https://www.facebook.com/watch/?v=849702818830508
https://twitter.com/SindusconDF/status/1244550038967255040
https://www.instagram.com/p/B-Wh2mZjpxr/


CONSTRUTORA LDN

Estabeleceu ações para a criação 
de canteiro de obras modelo na 
prevenção da Covid-19. Portal, 
Facebook, Instagram - 23/03 e 
Instagram - 25/03

SECONCI-DF

Formou uma equipe de trabalho para 
orientação das empresas quanto aos 
cuidados necessários para evitar 
a disseminação da Covid-19 nos 
canteiros de obra. Portal e Instagram

CODESE-DF

Organizou campanha para arrecadação 
de recursos para financiar a compra e 
a manutenção de equipamentos que 
ajudem no combate ao coronavírus. 
Instagram, Facebook e Portal

BOAS PRÁTICAS NO SETOR

https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4620/construtora-associada-cria-modelo-de-canteiro-na-prevencao-do-coronavirus
https://www.facebook.com/watch/?v=854895831662128
https://www.instagram.com/p/B-FGRTijRz8/
https://www.instagram.com/p/B-KZy0BD83K/
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4644/seconci-orienta-empresas-sobre-prevencao-do-covi_19
https://www.instagram.com/p/B-XNba3j0KY/
https://www.instagram.com/p/B-X0lBZDaC9/
https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/rpp.251651064938100/2258147660955087/?type=3&theater
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4648/campanha-%E2%80%9Cjuntos-pelo-df%E2%80%9D-arrecada-r$-253-mil-para-compra-de-cinco-respiradores-no-combate-ao-novo-coronavirus


ASBRACO E ADEMI-DF

Entidades parceiras do sindicato na doação de kits de higiene e 
equipamentos de proteção a trabalhadores. A medida alcançará 
cerca de 900 servidores do GDF. Além desta, entidades 
seguem campanha para arrecadação de mais insumos para 
colaboradores do setor e seus familiares. Facebook e Instagram

CIPLAN CIMENTO

Implementou uma lista de operações restritivas em sua sede e 
filiais, visando garantir a saúde de seus colaboradores, familiares, 
prestadores de serviços e clientes. Portal, Facebook e Instagram 

BOAS PRÁTICAS NO SETOR

https://www.facebook.com/SindusconDF/photos/a.258046774298529/2260064277430092/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-aEfR4jytZ/
https://www.sinduscondf.org.br/portal/noticia/4639/ciplan-cimento-continua-producao-com-a-implementacao-de-estrategias-contra-o-coronavirus
https://www.facebook.com/SindusconDF/posts/2252103338226186
https://www.instagram.com/p/B-PxUkLDr0I/
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