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A Associâção Naciona da Ìfdústria Cerâ

mica (Anicer)div! gou 0s vencedores do Prêmio

Jovem Ce[amisÌa 2014, nas categorias Univer-

sitário e Técnico. Na primeira, 0 estudante do

Centro Universitário Barriga Verde (lJnibave).

Fábio Bosso, conquistou o primeiro luqar com o ar

tig0 "0btenção de um compósito cerâmica-p0lírì'ler0 para a
produçã0 de te has cerâmicas com a e imlnação da etapa de queima".

Entre os técnicos, Eduardo dos Santos, do Senai l\,4arÌo Amato, foi o ganhador com

0 artigo "Seu tÌjo o está rnanchado? ConheÇa a Ìffluência do cimento sobre a for,

mação da eÍlorescência".

0s artigos particÌpantes foram analÌsados p0r uma banca exarÌrinadora forma-

da por representantes da Anicer, da Associação Brasileira de Cerâmlca (ABC) e do

Centro UniversitáÍi0 Ítalo BrasiÌejro. 0 PrêmÌo Jovem Ceramista tem como objettv0
promover a reflexão e a pesquisa, revelar e investir em jOvens talentos que procuram

alternatlvas para s0 ucionar questões da indústria de cerâmica vermelha brasileira.

0s prêmios Íoram entregues no dia 30 de julho, na cerimônia de abenura do 43" En-

contro Nacional da lndústria de Cerâmica Vermelha, em Be érìr (PA).

Apoio à cultura
A Lorenzetti é uma das patrocinad0ras do musical Ca-

zuza pro Dia Nascer Fe iz, que iniciou, em julho. sla tem-
porada em Sã0 Paulo (SP). Após t!rnê n0 Hio de JaneiÍo

e em outras doze cidades, 0 espetáculo cheqa aos pa cos

do Teatro Procópio Ferreira. De acord0 com o gerenÌe de

l\,4arketing da Lorenzetti, A exandre Ìambasco, um dos ob-

jetivos da erì'ìpresa é apoiar manÌfestações artíslicas como

f0rma de levar cultura à p0pulaçã0. "N/elh0r aìnda quand0

a proposta do musical é apresentar tarnbérÌr a história de

um dos maiores ídoÌos da músÌca brasi eira", comenta. A
peça tem direção gera de João Fonseca e iext0 do autor

Aloísio de Abreu. 0 espetáculo homenageia Catva re-

evante artísta da música bÍasileira, e reúne alguns dos

sucessos do cantor em carreira solo e com a banda Barão
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