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2º Prêmio Nacional Aspacer de Design têm número recorde de inscrições

O 2º Prêmio Aspacer Nacional de Design acontecerá dias 11 e 12 de agosto. O evento é realizado pela Aspacer e Sincer com o apoio 
do CCB – Centro Cerâmico do Brasil e conta com 30 inscritos: 13 empresas via-seca, 07 empresas do segmento porcelanato, 05 da 

categoria: pasti lhas especiais e 05 fornecedores. O principal objeti vo é valorizar os talentos envolvidos nas áreas de criação das indústrias 
cerâmicas nacionais e fornecedores de todo o país. Os parti cipantes devem fi car atentos para o prazo de entrega do painel. A data limite 
é o dia 1º de agosto. Dúvidas falar com Maria Fernanda: (19) 3545-1145.  Mais informações através do site da Aspacer: www.aspacer.
com.br/premioaspacer.

Heitor Ribeiro de Almeida Neto, presidente da Aspacer, Almir Guilherme – diretor executi vo e Maria Fernanda Rodrigues dos San-
tos, coordenadora dos Grupos de Excelência parti ciparam da abertura da17ª Facirc (Feira Anual do Comércio e da Indústria de Rio 

Claro) no últi mo dia 16. O evento reúne expositores da indústria e comércio de Rio Claro e acontecerá de 17 a 20 de julho nas Faculdades 
Clareti anas.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Aspacer parti cipa da abertura da 17ª Facirc

Corpo de jurados está formado para 
avaliação dos painéis

Para o julgamento dos painéis do 2º Prêmio Nacional Aspacer 
de Design, que acontecerá no dia 11, foram escolhidos pro-

fi ssionais que de diversas formas, estão ligados a área de design 
e desenvolvimento de produtos no mercado. Estão confi rmados: 
Silvia Avanzi – Editora Abril, Flávia Meller Amanti  Moura – C&C, 
Cláudia Regina Ribeiro – AtendTudo/ Casa Show, Maria Beatriz 
Ardinghi – Professora da Unimep e ESAMC, Brunete Fraccaroli – 
arquiteta e designer de interiores, Fábio Galeazzo – design de inte-
riores e de produtos, Anselmo Boschi e Fábio Melchiades - ambos 
da UFSCar e Paulo Sérgio Gonçalves – SENAI/Rio Claro.

A Vidrados BS atua há 13 anos no mercado cerâmico, forne-
cendo engobes, esmaltes e fritas. A empresa confi rmou 

patrocínio para a 2ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de De-
sign e para o 3º Fórum Nacional de Design para Revesti mentos 
Cerâmicos, que acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, na sede da 
Aspacer.

Vidrados BS é patrocinadora do Prêmio e 
Fórum de Design

Há 12 anos trabalhando com diversos ti pos de pesquisa de 
mercado, Rodrigo dos Reis tem forte foco em comporta-

mento de consumo e tendências e falará no dia 12, sobre o tema: 
“As grandes mudanças demográfi cas e comportamentais do Brasil 
e como elas afetam o morar”. Inscrições para o 3º Fórum Nacional 
de Design para Revesti mentos Cerâmicos, através do site: www.
aspacer.com.br/cursosepalestras.

Pesquisador de tendências parti cipará 
pela primeira vez do Fórum de Design

Blanca Liane Cernohorski confi rma 
presença no 3º Fórum Nacional de 
Design para Revesti mentos Cerâmicos

Dia 11 de agosto, a design de interiores Blanca Liane Cerno-
horski falará sobre o tema: “A visão dos interiores 2015, 

segundo a Pantone” no 3º Fórum Nacional de Design para Reves-
ti mentos Cerâmicos. Desde 1980, Blanca atua profi ssionalmente 
na moda, com especial foco nas cores, tendo sido a pessoa que 
introduziu no Brasil em 1984, a cartela de cores PANTONE – TEX-
TILE System e desde 1994, atua como distribuidora nacional dos 
sistemas de cores PANTONE. 

Sob a coordenação do Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) esteve reuni-
do e concluiu que houve melhoria nas condições de suprimento de energia do sistema elétrico nacional. Em nota divulgada ao fi nal 

da reunião, o órgão informa que, considerando o risco de défi cit de 5%, há sobra estrutural de 5.500 MW médios para atender a carga 
prevista. As condições de abastecimento do país estão asseguradas. Fonte: Ministério de Minas e Energia.

Condições de suprimento de energia melhoram, garante Comitê de Monitoramento

A parti r do dia 01 de agosto, a Elektro está selecionando projetos para promover ações de efi ciência energéti ca em prédios públicos, 
insti tuições fi lantrópicas e iluminação pública. Até R$ 900 mil serão investi dos para promover a redução dos custos com energia 

elétrica, permiti ndo ganho fi nanceiro ao poder público e as enti dades fi lantrópicas que forem selecionadas. O recurso será a fundo per-
dido, ou seja, totalmente gratuito para os projetos selecionados.

Elektro disponibilizará linha de crédito em efi ciência energéti ca para projetos 
em enti dades fi lantrópicas, prédios públicos e iluminação pública da sua área de 
concessão


