BOLETIM

INFORMATIVO

EDIÇÃO ESPECIAL
nº107

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2014

Luís Fernando Quilici (Diretor Aspacer/Sincer), Deputado Estadual Aldo Demarchi (DEM), Clodoaldo Pelissioni (Diretor Superintendente DER/SP) e Heitor Almeida (Presidente Aspacer/Sincer)

Iniciativa da Aspacer/Sincer resulta em asfaltamento de vicinais

N

o último dia 19, a Aspacer/Sincer e representantes das prefeituras dos municípios de Rio Claro, Palmínio Altimari (PMDB) e de Santa
Gertrudes, Rogério Pascon (PTB), estiveram na sede do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em São Paulo para assinatura
do Convênio para obras e serviços de pavimentação de vicinais. O Deputado Estadual Aldo Demarchi (DEM), Heitor Almeida, presidente da
Aspacer e Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais, representaram a entidade. Pleito antigo da Aspacer/
Sincer, os investimentos totais serão na ordem de R$ 16,7 milhões. O projeto técnico para o asfaltamento das vicinais estará concluído em
oito meses e orçado em R$ 666 mil.

Trechos que receberão o asfaltamento:
- Estrada que segue do Distrito de Assistência, em Rio Claro, até a divisa de Santa Gertrudes - (1km - R$ 1,012 milhão);
- Rodovia 127, que se inicia na rotatória do Clube de Campo a término na Fazenda do Coxo - (3,7 km - R$ 3,7 milhões);
- Estradas que se iniciam nos limites de Rio Claro com Santa Gertrudes até a entrada da Fazenda Itaúna - (8,2 km - R$ 8,188 milhões);
- Vicinal que une a Rodovia SP-316, próximo ao km 168 + 200 metros, até o início do campo argileiro da Fazenda Goiapá
(3,8 km - R$ 3,8 milhões).

Ações da Aspacer/Sincer começaram em 2009

E

m fevereiro de 2009, a Aspacer/Sincer tomou a iniciativa, junto ao Deputado Estadual Aldo Demarchi (DEM) e os prefeitos de Rio
Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeúna e Iracemápolis, de encaminhar ao DER de São Paulo, pedido para o asfaltamento de
estradas que cortam essas cidades. Em março de 2012, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve na sede da ASPACER e do SINCER e participou de conversa com o presidente da entidade, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, momento em que o governador
recebeu um ofício relatando as ações do polo referente ao combate do material particulado. Na ocasião, Geraldo Alckmin anunciou que
o estado faria a liberação para o asfaltamento de 15 km de vicinais. No mês de junho de 2013, uma equipe do DER com representantes
da Aspacer/Sincer estiveram em Santa Gertrudes e Rio Claro, percorrendo os trechos das estradas vicinais que são parte do processo de
asfaltamento concedido pelo governo do estado, um total de 16,7 km.

Lideranças repercutem ação decisiva da Aspacer/Sincer
Deputado estadual Aldo Demarchi (DEM)
“Começamos a trabalhar nesse projeto ao lado da Aspacer/Sincer há cerca de cinco anos e um dos principais resultados será a eliminação da poeira, um problema ambiental que preocupa os ceramistas e boa parte da população de Santa
Gertrudes, Rio Claro e região. Finalmente, chegamos a uma solução, o que demonstra a importância da união entre poder
público e iniciativa privada”, declarou o deputado.
Palmínio Altimari, prefeito de Rio Claro
“Toda iniciativa que nasce com o apoio do
Poder Público e da sociedade organizada tem
maiores chances de sucesso. A participação da
Aspacer/Sincer nos projetos que beneﬁciam a
comunidade é sempre bem-vinda e merecedora de nosso reconhecimento”, declarou.

Rogério Pascon, prefeito de Santa Gertrudes
“Desde que assumimos a administração nossa preocupação com o Meio Ambiente sempre foi muito grande.
Sabemos que o trabalho feito em parceria com a Aspacer/Sincer resultou nessa assinatura que vai asfaltar as
vicinais, uma grande conquista para os trabalhadores e
para a população”.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Roberto de Macedo
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

