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Representantes da ASPACER aproveitaram a oportunidade, para fazer a entrega de um documento oficial da entidade contendo 
um histórico sobre o tema “Estradas Vicinais”. A ação faz parte do trabalho realizado pela ASPACER, que desde 2009, atua no 

combate do material particulado na região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes e por isso, junto aos governos estadual e federal, 
busca a concretização do asfaltamento das estradas vicinais, que segundo estudo promovido pela UNESP de Rio Claro, são fontes de 
aspersão da poeira na região.

Luta da ASPACER pelo asfaltamento vem desde 2009

Marcamp participará da 9ª edição do Forn&Cer

A Marcamp, focada no atendimento ao cliente, presta ser-
viços de vendas, locação, implantação, suporte técnico, 

garantia, venda de peças de reposição, assistência técnica e 
suprimentos, de forma a atender de modo adequado e exclusi-

O governador Geraldo Alckmin esteve em Rio Claro no úl-
timo dia 12 e em encontro com os representantes do 

setor cerâmico de revestimento autorizou o asfaltamento do 
primeiro trecho de estradas vicinais pleiteado pela ASPACER. 
Segundo Alckmin, com a baixa arrecadação do estado em 2016, 
não estão sendo autorizadas novas obras, por isso sugeriu que 
o trecho de caráter mais urgente receba asfalto e que as obras 
sejam iniciadas ainda no próximo mês. Os representantes da 
ASPACER, Benjamin Ferreira Neto – presidente do Conselho e 
Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e go-
vernamentais, juntamente com o governador Alckmin definiram 
como prioritário o trecho que contempla a execução das obras 
e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que faz a ligação 
das Divisas de Municípios de Rio Claro e Santa Gertrudes até a 
entrada da Fazenda Itaúna, com extensão de 8,2 km de exten-
são no município de Santa Gertrudes, principalmente pelo alto 
tráfego de caminhões no local.

Governador atende ASPACER e determina início das obras em vicinal

O Mérito Cerâmico é tradicional e durante o mês do cera-
mista (maio), reúne os colaboradores e convidados das 

cerâmicas, fornecedores e autoridades para a premiação aos 

Mérito Cerâmico: faltam 20 dias para a maior premiação do setor cerâmico de 
revestimento

profissionais de destaque do setor. 
O evento acontecerá no dia 06 de maio às 12hs. Participe! Mais 

informações: (19) 3545-9600.
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vo, todos os clientes que se utilizam empilhadeiras. A empresa 
participará da 9ª edição do Forn&Cer, que acontecerá de 20 a 
22 de junho, das 14h às 20h, na sede da ASPACER. Mais infor-
mações com Ana Paula ou Vagner Nogueira: (19) 3545-9600.

Benjamin Ferreira Neto, Gov. Geraldo Alckmin e Luís Fernando Quilici


