BOLETIM

INFOR MATIVO
Sexta-feira, 24 de Agosto de 2018

nº334

Conheça os vencedores da 6ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design

F

oi realizado nesta semana, a 6ª edição do Prêmio Nacional
ASPACER de Design.
O objetivo do Prêmio é descobrir e estimular os novos talentos
da área de criação das indústrias cerâmicas e incentivar a inovação de produtos, valorizando o trabalho desenvolvido por esses
proﬁssionais. Durante o evento estiveram participando 29 empresas que estiveram expondo 51 painéis. Foram premiados 1º e
2º lugares nas categorias: Conceito, Pastilhas e Peças Especiais,
Fornecedor, Porcelanato e Via Seca. Sendo ainda que, a maior
pontuação conquistou uma viagem para Milão. Os primeiros lugares receberam uma premiação de R$ 2,5 mil mais um troféu
e os segundos lugares tiveram uma premiação de R$ 2 mil além
de uma menção honrosa.
O evento que é realizado pela ASPACER conta com ao apoio da
ANFACER e do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) e tem o patrocínio da Vidrados, Kerajet, Unimed Rio Claro, Esmaltec, Grupo de
Saúde Santa Filomena e Thymos Energia uma empresa do Grupo
Delta Energia.

Vencedores
Conceito
2 Lugar - Luis André Da Silva (Portobello)
1 lugar - Gisele Matiola Simon (Cerâmica Ceusa)
Pastilhas e Peças Especiais
2 Lugar - Rodnei Portella (Cerâmica NGK do Brasil)
1 Lugar - Selma Ferrante De Farias (GAIL)
Fornecedor
2 lugar - Caio Vinícius Batista (Ferro Enamel do Brasil)
1 Lugar - Jonas Cechinel Rosso (Torrecid Do Brasil)
Porcelanato
2 Lugar - Luis André Da Silva (Portobello)
1 lugar - Marcele Casagrande Brunel (Cerâmica Ceusa)
Via Seca
2 Lugar - Miguel Felippe Capobianco (Cerâmica Formigres)
1 Lugar – Kuka Pacheco (Cerâmica Savane)
Maior Pontuação
Marcele Casagrande Brunel (Cerâmica Ceusa)
Ponto 669,5

7º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos apresentou
tendências e técnicas inovadoras

O

7º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos, reuniu cerca de 200 participantes entre proﬁssionais
do setor empresarial, de comunicação visual, estudantes e especialistas do setor cerâmico.
O evento que aconteceu em Santa Gertrudes foi promovido
pela Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER) com apoio da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos (ANFACER) e do Centro Cerâmico do
Brasil (CCB). Com o tema “Design e Identidade”, proﬁssionais de
renome com experiências em pesquisa, ensino e desenvolvimento criativo realizaram palestras nos diferentes segmentos, como
Identidade, Tendência e Técnico. De acordo com Maria Fernanda
dos Santos, que fez parte do comitê técnico, a data foi escolhida
pelo fato de ﬁcar entre os principais eventos de design do Brasil,
entre eles o Design Week, que é o maior festival urbano de design da América Latina. “O Fórum Nacional de Design tem como
objetivo ser uma referência nacional e deixar um legado não
só para setor cerâmico, mas para todo segmento que discute e
trabalha com design”, disse.

Emprego na construção caiu 0,97% em junho em Campinas

O

nível de emprego na construção civil em Campinas caiu
0,97% em junho na comparação com maio. Foram demitidos 174 trabalhadores, o que levou o estoque para 17.757
empregados. Em 12 meses a baixa acumulada chegou a -2,59%

(-472). Os dados são da pesquisa realizada pelo SindusCon-SP
em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base
em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).
Fonte: Sinduscon

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Henry Vilella
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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