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Fórum de Design reuniu diversos profissionais e foi sucesso entre os participantes

O

8º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos, evento realizado pela Aspacer – Associação Paulista
das Cerâmicas de Revestimento e pelo CCB – Centro Cerâmico
do Brasil, nos dias 03 e 04 de setembro, reuniu ao todo, 200 pessoas: empresários, arquitetos e designers do setor e de outros
setores industriais. Profissionais dos estados de São Paulo, Santa
Catarina, Paraíba e Espírito Santo estiveram na sede da Aspacer.
Esse ano o tema do evento foi “Modernidade Líquida”, do filósofo
Zygmunt Bauman. Um grande sucesso e com avaliação positiva
dos participantes, a organização já começa a se preparar para a
9ª edição do Fórum, que será realizada em 2020.

Alunos de Arquitetura e Design participam de encontro na ASPACER

C

erca de 100 alunos dos cursos de Arquitetura e Design de
Interiores da Faculdade ASSER de Rio Claro e Porto Ferreira estiveram no dia 03 na sede da Aspacer, onde na ocasião,
puderam participar de um encontro, em que foram debatidas
tendências, necessidades contemporâneas e áreas de atuação.
O encontro foi aberto pelo Gerente de Design e Inovação do
Centro Cerâmico do Brasil (CCB), Marcos Serafim, que fez uma
explanação sobre a importância do design e o mercado que existem na região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes. “É importante para os alunos saberem das possibilidades de nossos produtos e também entenderem as demandas que o mercado tem
atualmente”, disse. Na sequência, a presidente da Associação de
Design de Interiores – ABD, Silvana Carminati, acompanhada da

coordenadora do curso de Arquitetura, Mônica Ferreira Frandi e
da coordenadora do curso de Design de Interiores, Carolina Contiero Talarico, ambas da Faculdade ASSER Rio Claro, conduziram
a conversa com os alunos.

ASPACER revela os ganhadores do Prêmio Nacional ASPACER de Design

A

través da confiança no talento dos profissionais de criação
e desenvolvimento do setor cerâmico, a Aspacer – Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento e o CCB – Centro
Cerâmico do Brasil realizaram o 7° Prêmio Nacional Aspacer de
Design. Os painéis, durante os dias 03 e 04 de setembro, ficaram expostos na Galeria Aspacer, no salão principal da entidade.
Ao todo, 39 profissionais de todo o país participaram. “A cada
edição, os trabalhos estão evoluindo em qualidade”, afirmou Valmir Severino Carnevali, presidente do Conselho Administrativo
da Aspacer. Os patrocinadores do evento foram as empresas:
Esmaltec, Thymos Energia, Unimed Rio Claro e Vidrados.
Categorias e Premiados
Via Seca
1º lugar – Miguel Felippe Capobianco – Cerâmica Formigres
2º lugar – Isabella Almeida – Cerâmica Almeida
Porcelanato
1º lugar – Clovis Ferrari Ferreira – Delta Porcelanato

2º lugar – Luis André da Silva – Cerâmica Portobello
Pastilhas e Peças Especiais
Juliano Souza – Cerâmica Atlas
Conceito
1º lugar – Gabriela Luiza Lopes da Silva – Cerâmica Savane
2º lugar – Guilherme Daros Uggioni – Empresas Icon
Fornecedor
1º lugar – Caio Vinícius Batista – Ferro Enamel Brasil
2º lugar – Caroline Maria Mistro – Torrecid Group
Estudante
1º lugar – Giulia Defavare – Universidade Metodista de Piracicaba – Unimep
2º lugar – Miguel Arcanjo Lahr – Faculdade de Administração e
Artes de Limeira – FAAL
3º lugar – Lorenzo Mesas Castells – Faculdade de Administração e Artes de Limeira – FAAL
4º lugar – Carolinna Morente Bellucci – Faculdades Asser – Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro

Premiação Máxima

E

m uma cerimônia de muita emoção e glamour realizada
no último dia 04 na sede da Aspacer, o grande vencedor
da noite, detentor da maior pontuação (432,0), foi anunciado
junto aos demais ganhadores de cada categoria. Caio Vinícius
Batista, da Ferro Enamel do Brasil, vibrou e se emocionou ao
ser contemplado com uma viagem para o Salão do Mobiliário
de Milão, edição 2020. As categorias conceito e estudante, não
concorreram à premiação especial, pois a organização do evento
considerou previamente em regulamento oficial, que os produtos
apresentados não possuem caráter comercial.

MME define membros do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de
Gás Natural

O

Comitê, instituído em julho último, irá não só acompanhar a execução das ações, como também poderá propor
ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) eventuais
medidas complementares a elas. Além do MME, que coordena
o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás
Natural, também compõem a equipe a Casa Civil da Presidência
da República, o Ministério da Economia, a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Como coordenador e titular do Comitê,
foi designado o Secretário-Executivo Adjunto, Bruno Eustáquio
Ferreira Castro de Carvalho, e como sua suplente, a Diretora do
Departamento de Gás Natural, Symone Christine de Santana
Araújo, ambos do MME. Representando a Casa Civil, os nomes
são Daniela Ferreira Marques e José Cruz filho, titular e suplente, respectivamente, e pelo Ministério da Economia, foram
definidos Gustavo Gonçalves Manfrim, como titular, e Maurício
Marins Machado, como suplente. Pela ANP, foram designados
Helio da Cunha Bisaggio, titular, e Mario Jorge Figueira Confort,

suplente, e pela EPE, Marcelo Ferreira Alfradique, titular, e Gabriel de Figueiredo da Costa, suplente. Representando o CADE
assumem Alexandre Barreto de Souza e Guilherme Mendes Rezende, titular e suplente, respectivamente.

Symone Christine de Santana Araújo - Suplente do Comitê de Monitoramento da Abertura do
Mercado de Gás Natural e Diretora do Departamento de Gás Natural do MME, Luís Fernando
Quilici - Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Aspacer e Bruno Eustáquio F.
Castro de Carvalho - Coordenador e titular do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural e Secretário-Executivo Adjunto do MME, durante o 3° Fórum Brasileiro
do Gás Natural, em junho passado.

Aspacer participa de ciclo de palestras na UERJ

A

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizou
nos dias 03 e 04 de setembro, Ciclo de Palestras das áreas
de Engenharia Ambiental e Sanitária, com o tema “Desenvolvimento Sustentável: desafios e soluções”. Almir Guilherme – diretor executivo da Aspacer - Associação Paulista das Cerâmicas
de Revestimento, participou e ministrou a palestra: Inovação
na cadeia produtiva da mineração. O objetivo do evento, que
chegou a sua terceira edição, foi o de promover a visibilidade
do curso na Universidade e ao mesmo tempo propiciar aos alunos acesso às possibilidades de mercado para a atuação deste
profissional. Na foto, o professor da UERJ, Carlos Arentz e Almir
Guilherme.

Revista Aspacer: edição especial terá a comemoração dos 20 anos da entidade

A

Revista Aspacer, edição setembro/outubro, será mais que
especial, pois trará matérias que marcarão as duas décadas de atuação da Aspacer – Associação Paulista das Cerâmicas
de Revestimento, data que será comemorada no dia 17 de ou-

tubro. Na pauta, as principais ações e realizações da Associação
criada para representar e fortalecer o setor cerâmico de revestimento, terão destaque, assim como a opinião de autoridades de
todo o país sobre o trabalho realizado pela Aspacer. Não perca!
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