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O  pre sid ente  da Acomac  
Jund iaí, Gera ldo Def alco, 
d esta cou  qu e tod os os lojistas 
a ssoc iad os p ode m p artic ipa r 
d as r eun iões  de dire tori a, qu e 
a con tece m n a te rcei ra 
s egu nda -fei ra d e ca da m ês.

Os diretores da Acomac Jundiaí se reuniram na segunda-feira, 
dia 22 de agosto para reunião mensal. Entre os assuntos 
debatidos, o presidente da Acomac Jundiaí, Geraldo Defalco, 
comentou sobre os financiamentos para o consumidor final , 
caravana para feira em São Paulo, em setembro e a importância 
de todos participarem do encontro que o FORCIS está 
promovendo com os candidatos a prefeito de Jundiaí. “É muito 
importante que todos participem. Precisamos não só mostrar a 
força da nossa entidade, mas também ouvir e conhecer as 

propostas dos candidatos para que possamos fazer nossas 
escolhas”, explicou. No encontro desta segunda, a Acomac 
Jundiaí registrou a presença do senhor Edivaldo da Casa Bela de 
Itatiba. “Todos os lojistas associados podem e devem participar 
das nossas reuniões que acontecem sempre na terceira 
segunda-feira de cada mês”, convidou.  “São as ideias trazidas 
por você, amigo lojista, que será fundamental para continuar 
nosso trabalho de buscar parcerias e beneficios para todos os 
associados”, completou. dfdsfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfdfdfdfdfdfd

PALAVRA DO PRESIDENTE
Em reunião, diretores debatem assuntos do setor e presidente da 

Acomac Jundiaí reforça importância de todos participarem dos encontro 
do FORCIS com os candidatos a prefeito de Jundiaí

Dia 4: LUZIA T.T. HARA - KANSAI MAT. DE CONSTRUÇÃO 
Dia 11: GISLAINE SPINACE CODARIN - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO
Dia 12: ANA MARIA FRARE FLAIBAM - SERRARIA FLAIBAM 
Dia 13: ALEXANDRE L. DE OLIVEIRA - CONCRETOS J.B.
Dia 15: ANA CRISTINA RODRIGUES DE CASTRO - MADEIREIRA JAPY
Dia 20: EDUARDO MONTANHEIRO FERRAZ - PISO SHOW
Dia 23: MARIA TERESA AMERI BERTOLO - JUNDIANEL
Dia 24: MICHAEL CARLOS AGOSTINHO - REI DAS TELHAS
Dia 25: JAIR FERREIRA LIMA - JAIR FERREIRA LIMA - ME
Dia 26: MARIA HELENA BARBOSA LO SARDO - LO SARDO MAT.DE CONSTRUÇÃO 
Dia 27: ELCIO SANTOS MEIRA - PLUMA
Dia 29: MARIA CLARA LADEIRA SCRICO - MARIA CLARA LADEIRA SCRICO
Dia 30: APARECIDO BATISTA DA SILVA - APARECIDO BATISTA DA SILVA PINHALZINHO - ME


