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Ontem, 22, o vice-governador Márcio França fez a abertura 
do lançamento da Associação dos Municípios de Pequeno 

Porte do Estado de São Paulo (AMPPESP) em Cordeirópolis. O 
evento que aconteceu no Centro de Citricultura Sylvio Moreira, 
reuniu autoridades políticas municipais, estaduais e federais.

Durante encontro com o vice-governador, o diretor de rela-
ções institucionais e governamentais da ASPACER Luís Fernan-
do Quilici, reforçou junto a ele, o pedido para asfaltamento das 
estradas vicinais da região, fator importante para o desenvol-
vimento sustentável da região. “Pedimos uma atenção especial 
ao trecho que liga a região da fazenda Itaúna com a área urba-
na de Santa Gertrudes”, destacou.

ASPACER reforça pedido de asfaltamento de vicinais junto ao Estado

Contagem regressiva para 16ª edição da Expo Revestir

Promovida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Ce-
râmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêne-

res (ANFACER), a 16ª Expo Revestir será de 13 a 16 de março, 
no Transamérica Expo Center, em São Paulo e deve atrair mais 
de 60 mil profi ssionais entre arquitetos, designers de interiores, 

SESI – Rio Claro - abre inscrições Curso para Educação de Jovens e Adultos 

O Serviço Social da Indústria (SESI) informa que estão aber-
tas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos – EJA 

- EAD (Ensino Fundamental e Médio). Para a inscrição, procurar a 

secretaria escolar, de 2ª a 6ª feira, das 07h00 às 09h00 – 12h00 
às 15h00. Centro Educacional 083 – SESI - Avenida M-29, nº 441, 
Jardim Floridiana - Portão 05 - Site: www.sesisp.org.br/educacao.

lojistas, construtores, revendedores, engenheiros e compradores 
nacionais e internacionais. 

Cerâmicas associadas à ASPACER estarão participando como 
expositoras. 

Mais informações: www.exporevestir.com.br

A equipe de comunicação da ASPACER estará na sede da 
ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) 

no próximo dia 26 para reunião com os assessores do deputado 
João Caramez, coordenador da FGAN (Frente Parlamentar de 
Apoio ao Desenvolvimento do Gás Natural no Estado de São 

Já começaram os preparativos para o 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural
Paulo) com objetivo de ajustar os detalhes sobre o 2º Fórum 
Brasileiro do Gás Natural, evento que acontecerá no dia 23 de 
abril no auditório Paulo Kobayashi, no local. Acompanhe em 
nossos meios de divulgação todos os detalhes do evento ou no 
site da ASPACER: www.aspacer.com.br/forumgasnatural

CCB marcou presença na 15ª Qualicer na Espanha

Personalidades do mundo da cerâmica, bem como da polí-
tica, estiveram presentes nos dias 12 e 13 de fevereiro, na 

15ª edição do Qualicer, o Congresso Mundial sobre Qualidade 
do Azulejo e Pavimento Cerâmico, que aconteceu na Câmara de 
Comércio de Castellón, na Espanha. 

“O CCB está em com visibilidade positiva e estamos cada vez 
mais mostrando a nossa atuação no país”, falou a superinten-

dente Ana Paula Menegazzo, que a convite do renomado pes-
quisador Richard Bowman, também visitou as dependências 
do Grupo Porcelanosa, na Espanha, um dos fabricantes mais 
importantes do mundo da cerâmica e, dentre os nomes de di-
versos países do mundo, a superintendente do CCB representou 
a América do Sul. 

Fonte: Assessoria de Imprensa CCB

O vice-governador Marcio França disse, em seu discurso ain-
da durante evento em Cordeirópolis, que o Estado está 

crescendo 0,6% ao mês o que signifi ca um crescimento apro-
ximado de 7% ao ano e que já está preparando uma estrutura 
administrativa e de engenharia para atender as demandas dos 

Estado prepara estrutura para ampliar investimentos em manutenção de estradas
munícipios relacionadas à manutenção de estradas.  “Vamos ter 
recursos para atender os municípios, mas os prefeitos precisam 
fi car atentos e acompanhar nosso ritmo”, destacou o vice-gover-
nador. França deverá assumir o governo paulista em abril, com 
Geraldo Alckmin se candidatando à presidência da república.
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