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Prêmio Nacional ASPACER de Design é sucesso

N

o último dia 08, a ASPACER realizou em sua sede, evento
para divulgar os contemplados no 5º Prêmio Nacional ASPACER de Design. Ao todo, 56 painéis de todo país concorreram,
inscritos nas categorias: fabricantes, processos: via seca, porcela-

nato e pastilhas e peças especiais, categoria fornecedor e anova
categoria conceito. A grande vencedora da noite, detentora
da maior pontuação, 635 pontos, foi Kuka Pacheco, da
Cerâmica Savane, empresa localizada em Rio Claro.

Os vencedores

O

utros profissionais foram contemplados com premiação
em dinheiro, troféu e menção honrosa, de acordo com a
classificação. Categoria Fornecedor: 1º lugar – Luciano Amancio
Alves – Icon Estampos e Moldes e 2º lugar – Geonini Eugênio
Dierings – Smaltceram; Categoria Fabricante – Pastilhas e Peças
Especiais: 1º lugar – Gisele Matiola Simon – Ceusa Revestimentos Cerâmicos e 2º lugar – Patrícia Loch Zanivan – Cerâmica Por-

tinari; Categoria Porcelanato: 1º lugar – Michelle Picelli – Incefra
e 2º lugar – Denizia Mateus Satiro – Massima Revestimentos
Cerâmicos; Categoria Via Seca: 1º lugar – Kuka Pacheco – Cerâmica Savane e 2º lugar – Miguel Felipe Capobianco – Cerâmica Formigrês e Categoria Conceito: 1º lugar – Denizia Mateus
Satiro – Ceusa Revestimentos Cerâmicos e 2º lugar – Mateus
Henrique Lahr – Cedasa Indústria e Comércio de Pisos.

Escolha dos painéis foi feita por um júri qualificado

M

arcos Serafim, designer do Centro Cerâmico do Brasil, foi
o presidente do Comitê dos jurados. Os responsáveis pela
avaliação e julgamento dos painéis, foram - juri técnico: Anselmo Ortega Boschi – do LaRC e UFSCar, Fábio Melchiades – do
Centro de Revestimentos Cerâmicos, Paulo Sérgio Gonçalves – do
SENAI Manoel José Ferreira de Rio Claro e Renata Rigato – do
Studio REZ. Juri especializado: Thais Lauton – jornalista e editora
da Revista Casa e Jardim, Osmar Martins – Diretor Comercial da

Dicico, Nicolau Nasser – Arquiteto e Conselheiro da Associação
Brasileira de Design, Maria Celia Sartori de Toledo – Arquiteta e
Associação Brasileira de Design, Jairo Roberto de Melo Fonseca
– Sócio-diretor da Rede Morato Casa e Decoração, Beth Bridi – Diretora Geral da Grau 10 Editora – Diretora de Redação da Revista
Anamaco, José Antonio Contato – Comprador, representando o
G11 e o Sócio-diretor da Contato Materiais de Construção e Maria
Beatriz Ardinghi – Designer e Arquiteta.

6º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos movimenta sede
da ASPACER

A

ASPACER comemora os resultados do 6º Fórum Nacional
de Design para Revestimentos Cerâmicos, que desde o
primeiro dia, contou com a presença de diversos profissionais
do setor cerâmico de revestimento e de outros segmentos do
país. “Chegamos à sexta edição desse importante encontro e é
visível o avanço conquistado pelos profissionais do design no

setor de revestimentos cerâmicos, fruto em parte dos avanços
tecnológicos que chegam as nossas indústrias, e na sua maior
proporção, à qualificação cada vez mais refinada das pessoas e
mentes criativas que atuam em nossas fábricas”, definiu Benjamin Ferreira Neto, presidente da ASPACER na abertura do
evento.

Encerramento

P

ara encerrar o evento, que contou com palestras de excelente nível, o painel com os designers Camila Lamberti, Jonas Cechinel, Marcos Serafim, Silvana Minello e Clóvis Ferrari foi
formado com o intuito de debater com os participantes o papel
do design na indústria cerâmica de revestimento, que puderam

fazer uma análise profunda do setor e buscar meios que visam
o crescimento em conjunto, extinguindo quaisquer formas de
rivalidade.
Confira a cobertura completa dos eventos na edição de setembro da Revista ASPACER.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
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