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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 Acomac Jundiaí se
sente honrada em poder
contribuir”, destacou a
diretora Social, Susi
Palone. “Estamos
bastante satisfeitos com
o resultado da
campanha: temos uma
diretoria engajada que
se preocupa com as
questões sociais e feliz
com nossos parceiros
que entenderam a
proposta e atenderam o
nosso chamado”,
completou.

A Acomac Jundiaí promoveu no mês de dezembro uma
Campanha de Natal que envolveu os parceiros
patrocinadores da entidade. Com o objetivo de colaborar
com a Campanha de Brinquedos do Fundo Social de
Solidariedade (Funss), a Acomac Jundiaí conseguiu arrecadar
336 brinquedos que juntos vão beneficiar 168 meninas e 168
meninos.
A entrega foi feita nesta segunda-feira pela diretora social
da Acomac Jundiaí, Susi Palone, que estava acompanhada da
secretária executiva da Acomac Jundiaí, Rita Márcia, dos
representantes da E-Makers, Cintra e Cláudia e da
representante da Tyroliti, Andressa. Todos foram recebidos
pela presidente do Funss, Vanessa Machado. d
“Nesta trajetória temos a felicidade de contar com a ajuda
de parceiros, como empresas, comércios e pessoas da
sociedade civil. Nossa rede do bem se fortalece a cada
doação e, principalmente, transforma a vida de quem a
recebe”, explicou a presidente do Funss, Vanessa Machado.
A Campanha Natal Solidário também visa à arrecadação de
brinquedos novos. A expectativa é beneficiar,
aproximadamente, 10 mil crianças, com idade entre zero e
12 anos, assistidas pelas instituições cadastradas no Fundo
Social de Solidariedade.
“Ficamos muito felizes em poder colaborar com o Fundo
Social e com esta importante campanha que vai beneficiar
tantas crianças”, destacou a diretora Social da Acomac
Jundiaí, Susi Palone. “Estamos bastante satisfeitos com o
resultado da campanha: temos uma diretoria engajada que
se preocupa com as questões sociais e feliz com nossos
parceiros que entenderam a proposta e atenderam o nosso
chamado”, completou.

