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Acomac Jundiaí, por associações mais fortes!
Acomac Jundiaí arrecada brinquedo para colaborar com a 

campanha do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí

A Acoma c Jundia í promove u no mês de  dezembro uma  
Campa nha de  Natal que envolveu os parce iros 
patrocina dore s da entida de . Com o objet ivo de  cola bora r 
com a  Campa nha de Brinquedos do Fundo Socia l de 
Solidarie da de  ( Funss), a  Acoma c Jundiaí conse guiu arre ca da r 
336 brinque dos que  juntos vã o beneficia r 168 meninas e  168 
meninos. 

A e ntre ga  foi feita ne sta se gunda -feira  pela diretora social 
da Acomac Jundiaí, Susi Pa lone , que  e stava acompanha da  da 
secre tá ria executiva  da Acomac Jundia í, Rita Márcia, dos 
repre se ntante s da E-Ma ke rs, Cintra e Cláudia e da 
repre se ntante  da Tyrolit i, Andressa . Todos foram recebidos 
pela presidente  do Funss, Va ne ssa  Macha do.  d

“Ne sta trajetória te mos a fe licidade de  conta r com a  a juda  
de pa rceiros, como e mpre sa s, comé rcios e pe ssoas da 
socie da de  civil. Nossa  rede do be m se  forta le ce a ca da  
doa çã o e, principa lmente , transforma a vida  de que m a 
recebe” , explicou a presidente  do Funss, Va ne ssa  Macha do. 
A Campa nha Na ta l Solidário também visa à arre cadação de 
brinque dos novos. A expe ctat iva é  beneficia r, 
aproximadamente , 10 mil cria nças, com ida de  e ntre ze ro e  
12 anos, assist ida s pe la s inst ituiçõe s ca da stradas no Fundo 
Socia l de  Solidariedade. 

“Fica mos muito felizes e m pode r colaborar com o Fundo 
Socia l e com esta importante  campanha  que  vai be ne ficiar 
tanta s cria nças”, de stacou a  dire tora  Socia l da Acomac 
Jundiaí, Susi Palone . “Estamos ba stante  sat isfeitos com o 
resulta do da ca mpa nha: temos uma dire toria engajada que 
se preocupa  com as que stõe s socia is e  feliz  com nossos 
parce iros que  e nte nderam a  proposta  e  a te nderam o nosso 
cha ma do”, completou. 

“A Acomac Jundiaí se  
sente  honra da  e m poder 
contribuir” , de sta cou a 
diretora Social, Susi 
Palone. “ Esta mos 
basta nte sa tisfeitos com 
o resulta do da 
campa nha: temos uma 
diretoria  e ngajada  que  
se preocupa  com as 
que stõe s sociais e  feliz  
com nossos pa rceiros 
que  e ntende ra m a 
proposta e atenderam o 
nosso cha ma do”, 
completou. 


