
Jos é Ro berto Orlando é advogado e diretor da SCO Tebas.  Orlando se especializou no mercado 
imobiliário, desenvolvendo incorporações e loteamentos que foram realizados pela SCOTEBAS, empresa 
com 35 anos de operações. Foi presidente da Proempi (Associação das Empresas e Profissionais do Setor 
Imobiliário de Jundiaí e Região) por 6 anos. A Proempi é entidade co-irmã da Acomac Jundiaí, e atuam 
juntas no Forcis (Fórum Regional do Comércio Indústria e Serviços) por 6 anos, Atualmente, Orlando é 
diretor regional do Secovi SP (Sindicato de Habitação). sdfsdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdddfdfddfdfsfsdfsdf

ACOMAC JUNDIAÍ - JANTAR DE COMEMORAÇÃO 48 ANOS
Homenagens e premiações farão parte desta noite que será inesquecível

AINDA TEMOS CONVITES PARA O JANTAR. LIGUE: 4521-8236
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	 Uma noite inesqueível é o que está prometendo o presidente 
da Acomac Jundiaí, Geraldo Defalco, para comemorar os 48 anos da 
entidade. “Estamos realmente preparando uma noite que vai entrar 
para a história da nossa entidade”, adiantou o presidente. Entre as 
supresas, Defalco explicou que este ano, a Acomac vai homenagear 
duas personalidades com o “Prêmio José Olavo Nogueira de 
Incentivo à Construção Civil”. Este prêmio foi instituído pela Acomac 
Jundiaí e Região para lembrar o precursor das Acomacs no Brasil. O 
senhor José Olavo Nogueira é presidente de Honra da Anamaco.	
	 Este ano, os homenageados serão José Luiz Pavanelli 
(Superintendente Regional da CAIXA e José Roberto Orlando 
(Diretor da SCO Tebas).  dfDFDFSDFSDFSDFsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf 

	 Além das homenagens, a Acomac Jundiaí está instituindo o 
Prêmio “1ª loja Associada” de cada cidade da região. “20 lojas 
associadas receberão a Medalha de Honra ao Mérito”, explicou 
Defalco. O presidente da Acomac comentou sobre o Prêmio Melhor 
Representante, que foi escolhido entre as empresas apoiadoras da 
Acomac Jundiai e Região. “O resultado da premiação foi obtido por 
meio de pesquisa junto aos lojistas associados. O representante 
mais votado receberá o troféu durante nosso jantar”, destacou. 	
	 Vale lembrar que os lojistas associados têm direito a 02 
convites cortesia para o Jantar de Comemoração aos 48 anos da 
Acomac Jundiaí, qu será oferecido no Miros Buffet, na sexta-feira, 
dia 28 de outubro.  Temos poucos convites à venda. Ligue e reserve.

Jose Luiz Pavanel li está na CAIXA desde 1989. Natural da cidade de Jaboticabal (SP), Pavanelli já foi 
gerente geral, gerente regional e já exerceu a função de Superintendente Regional em Piracicaba e 
Ipiranga. Agora em Jundiaí, pretende manter os excelentes resultados que conquistou ao longo de sua 
carreira, sempre agregando valor social às regiões.  A CAIXA, banco sólido e principal agente do 
desenvolvimento social, principalmente nas questões de habitação e construção civil, é parceria da 
Acomac Jundiai, auxiliando e trazendo benefícios aos lojistas associados. DFDSFSDFSDFSDF


