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Painéis de todo país, participam da 5ª edição do Prêmio Na-
cional ASPACER de Design. Ao todo, 56 trabalhos estão con-

correndo. No dia 08 de agosto, os vencedores de cada categoria, 

5º Prêmio Nacional ASPACER de Design: ganhadores serão revelados na próxima 
semana

Na próxima semana, a ASPACER receberá em sua sede os 
maiores especialistas nas áreas de desenvolvimento e cria-

ção durante o 6º Fórum de Design para Revestimentos Cerâ-
micos. Dia 07 a programação conta com a presença de: Camilo 
Riani – Ilustrador, Caricaturista e Artista Gráfico, Thais Lauton 
-  Jornalista e Editora da Revista Casa e Jardim, Denízia Sati-
ro – Designer de Produto – Cerâmica Ceusa, Alexandre Keese 
– Especialista em Adobe Photoshop, Bia Ardinghi – Professora, 
Designer e Arquiteta, Lilli Tedde – Pesquisadora de Tendências e 
Representante Lidewij Edelkoort no Brasil, Ivan Saavedra – Es-
pecialista em Tendências da Tosilab e Silas Pincinato – Diretor 

6º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos: os maiores 
especialistas estarão na sede da ASPACER

SENAI Rio Claro oferece cursos com 100% de bolsa

O SENAI “Manuel José Ferreira, em Rio Claro, está com inscri-
ções abertas para cursos de formação inicial e continuada, 

que oferecem 100% de bolsa. As vagas são para: Assistente de 
Fabricação de Revestimentos Cerâmicos, Retificador Mecânico, 
Auxiliar de Almoxarife, Construtor de Móveis e Eletricista Residen-

cial. A seleção do aluno é feita através das informações preen-
chidas pela internet na ficha cadastral do interessado. A convoca-
ção para matrícula na Escola será por e-mail, após o período das 
inscrições, que termina na próxima semana. Mais informações e 
inscrições: https://rioclaro.sp.senai.br

serão revelados e o responsável pelo painel com maior pontu-
ação ganhará uma viagem para o Salão do Mobiliário de Milão. 
Acompanhe todos os detalhes nas Redes Sociais da ASPACER.

Comercial Sacmi Brasil. No dia 08, os especialistas que partici-
parão do evento são: Giovanni Perricone – Gerente da Tecno-
Ferrari, Rodrigo dos Reis – Especialista em Pesquisa Qualitativa 
e Tendências do Consumidor e Alexandre Brunato – Arquiteto e 
Designer de Interior. 

Camila Lamberti – Designer do Grupo Fragnani, Jonas Cechi-
nel – Designer da Torrecid Brasil, Marcos Serafim – Gerente de 
Design e Inovação do Centro Cerâmico do Brasil, Silvana Mi-
nello – Designer e Clóvis Ferrari – Designer da Delta Porcelanato, 
participarão do Painel sobre o Papel do Design na Indústria de 
Revestimentos Cerâmicos.

Fazenda paulista reduzirá cadastro de contribuintes

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) de São Paulo vai 
acelerar o processo para cassar a inscrição estadual de em-

presas que emitem notas fiscais sem o pagamento do ICMS - as 
notas frias. A demora prejudica a empresa que compra desses 
fornecedores, pelo risco de ser autuada, e o Fisco. Isso porque o 
comprador usa créditos que, na verdade, não existem para abater 

do ICMS devido em futuras operações.  Com isso, a Sefaz poderá 
focar na fiscalização e cobrança dos contribuintes em atividade, 
que emitem nota fiscal e podem pagar o imposto. A nova norma 
estará inserida no programa “Nos Conformes”, que objetiva esta-
belecer mais equilíbrio na relação entre o Fisco e os contribuintes. 
Fonte: Jornal Valor Econômico


