
 
 

 

 

 
 

Sinduscon-AM e CBIC apresentam ao Governo 
propostas para reaquecer a economia e o setor 

 
O presidente do Sinduscon Amazonas, Frank do Carmo Souza, e um grupo de 
dirigentes e empresários da construção civil foi recebido pelo presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o deputado federal da 
bancada do Amazonas Pauderney Avelino (DEM-AM), para demonstrar apoio 
à aprovação das reformas e sugerir medidas para reaquecer o setor.  
 
Organizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a 
reunião na residência oficial contou com a participação de um grupo de 
empresários de 18 estados. “Na nossa avaliação, o Brasil não pode parar, 
temos que continuar as coisas, votar as reformas”, disse José Carlos Martins, 
presidente da CBIC, ao final do encontro. 
 
“Se neste instante, o Congresso Nacional cumprir sua tarefa de discutir e 
aprovar as reformas que o Brasil necessita, o sinal que se dará ao exterior e 
será maravilhoso, demonstrando que mesmo com uma crise política o Brasil 
continua andando”, afirmou. 
 
Ainda nesta quarta-feira, foi entregue ao presidente da Câmara um documento 
elencando o conjunto de propostas para induzir a retomada da construção civil, 
um dos setores mais prejudicados pela deterioração da economia.  
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Para o presidente do Sinduscon-AM, Frank do Carmo Souza, é indispensável 
que as reformas sejam aprovadas. "Entendemos que as reformas do trabalho 
e previdência são essenciais para retornar o crescimento econômico e a 
geração de empregos, só assim o país volta a crescer", salienta. 
 
No momento em que o país dá sinais de reação com o registro de indicadores 
positivos no primeiro trimestre, preocupa o fato de a construção civil não ter 
acompanhado o movimento, registrando contratação negativa no período. “É 
preciso tomar as medidas. Nosso setor está buscando a sobrevivência”, disse 
o presidente da CBIC. 
 

Mais notícias 

▪ CBIC apresenta ao governo propostas para reaquecer a economia e o setor 

▪ Presidente da câmara reafirma votação das reformas e descarta paralisia do 

legislativo 

▪ Governo federal vai desencadear obras de mobilidade urbana e saneamento básico 

▪ Com a presença de mais de 1.400 empresários, abertura do ENIC 2017 é palco da 

celebração dos 60 anos da CBIC 

▪ Aliados de temer dizem que, apesar da crise, congresso nacional continuará 

trabalhando 

▪ Atividade e emprego continuam a cair no setor de construção, nota CNI 

▪ Fundação Renova prevê gerar 6 mil empregos com plano de recuperação 

▪ Construção, máquinas e autos devem sofrer mais na 'nova' crise 

▪ Presidente avalia que saiu da zona de turbulência 
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Agenda 

▪ ROAD SHOW da Concepção à Construção em Aço (CBCA) 
30 de maio | Auditório Gilberto Mendes de Azevedo – FIEAM 
 

▪ Reunião da Comissão da Indústria Imobiliária CII/CBIC 
08 a 11 de junho | Gramado-RS 
 

▪ Evento de Mobilização – Futuro da Minha Cidade com Silvio Barros 
19 a 21 de junho | Manaus-AM 
 

▪ Reunião de Diretoria 
20 de junho | Sede do Sinduscon-AM 
 

▪ Reunião de Associados 
22 de junho | Sala Engels Medeiros - FIEAM 
 

▪ 38º Aniversário do Sinduscon Amazonas 
25 de junho 
 

▪ Reunião do Conselho de Administração da CBIC 
28 de junho | Sede da CBIC / Brasília-DF 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contato: (92) 3622-1529 
E-mail: atendimento@sinduscon-am.org.br 
Site: www.sinduscon-am.org.br 
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