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Mesa  dire tor a da  Reu niã o

Todos os  pa rtici pan tes d o e ncon tro

Presidentes e executivos (as) das ACO MAC´s do 
Estado  de São  Paulo, que formam a FECO MAC  SP,  
tiveram uma produtiva reunião na sede da ACOM AC 
CA MPINAS, di a 3 de junho  passado, para tratar dos 
ass untos e os problemas que afetam as associaçõ es 
regionais. 

Com a participação de representantes  de todas as 
ass ociações paulis tas do s eto r do  comércio de 
materi al de co nstrução, a reunião, presidida pelo  Sr. 
Daniel  Alo nso,  presidente da federação, contou 
também co m a presença dos Srs. Fábi o M oscardi ni, 
vice-presidente do  Co nselho da A NAM ACO e José 
Olavo Nogueira, seu presi dente de ho nra.

Pri ncipais assunto s tratados: Fundação da Acomac 
Vale do  Paraíba, incentivas relaçõ es com outras 
organi zaçõ es (Sebrae,  Ses t-S enat, As sociaçõ es 
Comerciais , Senac, Senai,  Cies p, etc.), como expandi r 
e fi deli zar o quadro so cial , co mo fomentar as  vendas  
das  lojas associadas, Curs o de MBA da Unianamaco, 
Cursos  de G estão de Varejo e de Vendas. 

Dentre muitos  ass unto s tratados,  fico u estabelecido  
na reunião, que ai nda em 201 6, s erá real izado um 
encontro dos executivos (as) das ACO MAC s para que 
debatam o s princi pais  ass untos admi nistrati vos e 
financeiro s de interes se das entidades, para 
estabelecer tro ca de experiências  e a pers eguição  de 
um mo delo padro nizado de gestão as sociativa.


