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Tudo pronto para o 2º Fórum Nacional de Design para
Revestimentos Cerâmicos

O

2º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos será realizado nos dias 12 e 13 de agosto na sede da ASPACER
e do SINCER e contará com a participação de proﬁssionais de design nacional e internacional.

Temas especíﬁcos atraem proﬁssionais do setor

D

urante dois dias de evento (12 e 13), serão ministradas palestras e workshops para os proﬁssionais das áreas de criação e
designer das cerâmicas e empresas fornecedoras. O Comitê técnico é formado por: Marcos Seraﬁm – CCB, Júlio César Napoli – Esmalglass-Ítaca; Camila Lamberti – Cerâmica Incefra; Maria Fernanda R. dos Santos – ASPACER; Luciana Amaral – Grupo SRS;
Anselmo O. Boschi – UFSCar. Dentro do evento, serão revelados os ganhadores da 1ª Edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design.

Lounge montado especialmente para receber os proﬁssionais

A

Aspacer disponibilizou um espaço decorado para recepcionar os proﬁssionais que participarão dos dois dias de Fórum. De acordo com a programação do evento, os horários de coﬀee serão: 10h e às 15h30. Lanche: às 12h.

Galeria Aspacer pronta para a 1ª edição Prêmio Nacional
Aspacer de Design

V

inte e três trabalhos estão posicionados no salão de eventos da Aspacer, todos cobertos, para que só sejam vistos pelos jurados
na próxima segunda-feira, 12. Este ano, o Prêmio conta com 23 inscritos: 09 empresas via-seca, 08 empresas do segmento porcelanato, 03 da categoria pastilhas/peças especiais e 03 fornecedores, dentre elas duas empresas do Nordeste e duas empresas do
Sul estão participando na sede da premiação. As demais são empresas da região Sudeste.

Juri técnico qualiﬁcado fará a avaliação dos painéis da 1ª edição
Prêmio Nacional Aspacer de Design

O

corpo de jurados é formado por proﬁssionais renomados de diversas áreas, dentre engenheiros, arquitetos, designers, lojistas
e editores: Anselmo Ortega Boschi, da Universidade Federal de São Carlos, Claudia Regina Ribeiro, da Atendtud/Casa Show,
Cristiane Teixeira, da Revista Minha Casa – Editora Abril, Paulo Sérgio Gonçalves, do SENAI, Fábio Melchiades, da Universidade Federal
de São Carlos, Flávia Meller Amanti Moura, da C&C - Casa & Construção, João Rieth, arquiteto e designer, Maria Beatriz Ardinghi,
professora da Unimep e ESAMC/Campinas e Ruth Firgerhut, da Newone Bureau de Ideias.

Dias e horários para visitação da Galeria Aspacer de Design

D

ia 12, das 12h às 17h, a Galeria Aspacer de Design estará aberta para visitação do público. 23 empresas concorrem aos Prêmios,
cada um em sua categoria. No dia 13, os painéis poderão ser vistos das 08h às 17h. Essa determinação ocorre, para que o corpo
de jurados possa ter um horário especíﬁco para a avaliação dos trabalhos.

Coquetel de encerramento do 1º Prêmio Nacional Aspacer de
Design

N

o dia 13, próxima terça-feira, a partir das 18 horas, a Aspacer recebe proﬁssionais, empresários e autoridades para o coquetel
de encerramento do Prêmio. Dois participantes, de cada categoria serão premiados: o primeiro lugar recebe um troféu e cheque no valor de mil reais e o segundo lugar, troféu e mensão honrosa. As categorias participantes são: via seca, via úmida, pastilhas/
peças especiais e fornecedor.

