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V isita dos pa rcei ros: 
Jefer son  Res end e, Lu iz 
R obe rto Ferr eira , Ger ald o 
D efa lco, pres ide nte da 
Acom ac Jund iaí,  e 
Alfre do B ran dt

Ped ro B iga rdi Pau lo Ta ffar ello Maril ena Neg ro

O presidente da Acomac Jundiaí, Geraldo Defalco, recebeu nesta 
quinta-feira (25), os amigos e parceiros da Usina Fortaleza - 
Argamasssas e Revestimentos. A Usina Fortaleza foi fundada 
em 1969, com o objetivo de oferecer ao consumidor a melhor 
solução em argamassas e rejuntes para todo tipo de aplicação, 
como assentamento, revestimento, rejuntamento, decoração,

Três candidatos que estão disputando a Prefeitura de Jundiaí se apresentaram na noite de quinta-feira (25). O atual prefeito, Pedro Bigardi 
(PSD), Paulo Taffarello (PSOL) e Marilena Negro (PT) tiveram 60 minutos cada um para apresentar suas propostas para Jundiaí. Os encontros 
com os prefeituráveis é uma iniciativa do Forcis (Fórum Regional do Comércio, Indústria e Serviços de Jundiaí e Região), grupo que reúne 27 
entidades que juntas representam 80% do PIB da cidade. O presidente da Acomac Jundiaí, Geraldo Defalco e a secretária executiva, Rita 
Márcia, também participaram do evento. dfsdfsfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfdfsdfsdfsdfsdfsdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdffdffd 

sobreposição e ancoragem. dfjdjdjfjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdj
Diversos assuntos foram tratados. “Importante que todos os 
nossos parceiros venham nos conhecer: estamos de portas 
aber tas para receber associados e empresas parceiras, sempre 
com o intuito de trazer benefícios e oportunidades aos nossos 
lojistas associados”, explicou o presidente da Acomac Jundiaí.
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