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O presi dente da Acom ac Jundi aí, Ge raldo De falco ( segundo , da direi ta pa ra a 
esquerda), a o lado de  Claudio C onz, pres idente da  Anam aco

ANAMACO EM MOVIMENTO
EMPRESÁRIOS E ENTIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL SE REÚNEM 

COMO  PRESIDENTE INTERINO MICHEL TEMER
Represe ntante s da Anama co, e da s Acoma cs e Fecomac s 
de todo o Brasil pa rtic iparam ne sta quinta -fe ir a, 11 de 
agosto, de  um e ncontro de re presenta ntes do se tor da 
Con strução com  o pre side nte interino, Miche l Teme r. O 
evento, que  acontece u no Palá cio do Pla nalto, em B rasília, 
reuniu ma is de 800 par ticipante s de todos os segme ntos 
do c iclo produt ivo do setor, vindo de todos os 27 Esta dos 
brasileiros. d
Durante o encontro, o presidente  da Ana maco,  Clá udio 
Con z, de fe ndeu que  a me lhoria do a mbiente econômico 
do pa ís pa ssa pelo setor e propôs um pa cto ao govern o: 
“Acre dite na  construç ão civil que nossa proposta é muito 
rápida na  geraç ão de empre go e re nda. O cresc imento do 
Brasil passa por t ijol o, cime nto e mã o de obra. Com  base 
nos últimos t rê s me ses, o setor tem a sinaliza ção de  que 
va i re verter a queda  do ano passado com c rescimento em 
tor no de 5% em 2015”, discursou o presidente da 
Ana maco. d

COMUNICADO DE EXPEDIENTE
Próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, não haverá expediente na Acomac 

Jundiaí, em virtude do feriado municipal - Dia da Padroeira de Jundiaí.


