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Mais uma parce ria de 
sucess o: Claudin ei 
Lo pes Gom es (direto r 
A coma c Jundiaí ); 
S ebas tião B ern ardes  
(gerente de  Ven das da 
C onfibra); Adils on R osa 
(direto r de  Gestão de 
Negóc ios da Con fibr a); 
G eraldo De falco  
(presidente  da A com ac 
Jundia í); Ca rlos  
E duardo Fá varo , 
(v ice- presi dente da 
A coma c Jundiaí ); Ed 
Marco s Lui z, 
re pres enta nte 
co mer cial da Co nfibra.

ACOMAC EM MOVIMENTO
ACOMAC JUNDIAÍ e CONFIBRA: mais uma parceria de 

sucesso com vantagens para o lojista associado
Na terça-feira, dia 17 de maio , o presidente da Acomac Jundiaí, Geraldo Defalco, acompanhado do vice-presidente, 
Carlos Eduardo Fávaro, e do diretor Claudinei Lopes Gomes, recebeu os representantes da Confibra Indústria e 
Comércio, Adilson Rosa (diretor de gestão de Negócios) e Sebastião Bernardes (grente de Vendas). “O mês de maio 
está sendo de muito trabalho. Estamos fechando parcerias importantes que reverterão em benefícios para nossos 
associados”, explicou o presidente. sdsfdsfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfdsfdfdfdgdfgdfgdfgdfgdfgdfggfdgfg 

A Confibra Indústria e Comércio Ltda é fabricante de produtos de fibrocimento, atendendo aos requisitos legais 
aplicáveis, internos e de partes interessadas, especialmente ao Termo do Acordo Nacional para o Uso Controlado e 
Responsável do Amianto. Durante o encontro com os representantes da empresa, vários assuntos foram discutidos, 
incluindo o cenário político e econômico atual. “Nós estamos fechando mais uma importante e estratégica parceria 
com a Confibra que trará excelentes benefícios aos lojistas associados de nossa região”, destacou Geraldo Defalco, 
presidente da Acoma Jundiaí.


