Prêmio Saint-Gobain AsBEA de Arquitetura anuncia projetos
vencedores em sua 8ª edição
O Grupo Saint-Gobain e a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura
(AsBEA) anunciaram os vencedores da 8ª edição do Prêmio Saint-Gobain
AsBEA de Arquitetura, em evento virtual realizado nesta quarta-feira (25).
A premiação celebra projetos que apresentam aspectos de conforto, soluções
inovadoras e que, ao mesmo tempo, preservam o meio ambiente e promovem a
sustentabilidade da construção civil brasileira. Renato Holzheim, Diretor Geral
na Saint-Gobain Produtos para Construção, ressalta que a iniciativa exerce
significativa contribuição para a sustentabilidade do setor. “É gratificante fazer
parte do prêmio em parceria com a AsBEA, incentivando o uso de tecnologias e
processos que refletem na prática nosso propósito Making the World a Better
Home”.
“O engajamento dos profissionais e estudantes que nos presenteiam anualmente
com suas expressões máximas de criatividade e conhecimento é, para a SaintGobain, sinal claro de que estamos indo ao encontro do nosso objetivo: promover
cada vez mais o conforto, a inovação e a sustentabilidade na arquitetura
brasileira”, afirma Manuel Corrêa, Diretor-Executivo da Cebrace, uma das
empresas que faz parte do Grupo.
A iniciativa mobiliza profissionais e estudantes na promoção do desenvolvimento
técnico e de excelência da mais alta qualidade. “O Prêmio Saint-Gobain AsBEA
apresenta, ano a ano, o melhor da produção brasileira de arquitetura e nesta
edição não foi diferente. Estudantes e profissionais do país inteiro demonstraram
a variedade de tipologias e realidades que formam a arquitetura do nosso país e
a riqueza deste mosaico de formas, texturas, cores e soluções”, destaca
Henrique Melega, Presidente da Asbea.
Conheça os primeiros colocados:
“Grand Prix” - melhor projeto da edição entre os primeiros de todas as
modalidades:
Projeto: AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS – TERMINAL INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS
Autor(a): Mario Biselli
Equipe: Artur Forte Katchborian (Co-autor), Camila Bevilacqua de Toledo (Outros),
Cassia Lopes Moral (Outros).
Escritório: Gabinete de Projetação Arquitetônica Ltda.
Cidade: São Paulo/SP
Categoria Profissional
1º lugar - Projeto Institucional
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Projeto: SESC PARQUE DOM PEDRO II
Autora: Fernanda Barbara; Escritório: UNA Arquitetos LTDA, São Paulo/SP
1º lugar - Projeto Comercial
Projeto: Ágora MOB
Autor: Marcus Vinicius Damon; Escritório: Estúdio Módulo de Arquitetura, São
Paulo/SP
1º lugar - Projeto Residencial
Projeto: FLOW LIVE
Autora: Cristina Ferreira Martins; Escritório: Ideia1 Arquitetura Sociedade Simples,
Porto Alegre/RS
1º lugar - Edificação Institucional
Projeto: AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS – TERMINAL INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS
Autor: Mario Biselli; Escritório: Gabinete de Projetação Arquitetônica Ltda, São
Paulo/SP
1º lugar - Edificação Comercial
Projeto: LOJA CONCEITO DA DENGO
Autor: Manoel Antunes de Andrade Maia; Escritório: Matheus Farah Manoel Maia
Arquitetura, São Paulo/SP
1º lugar - Edificação Residencial
Projeto: CASA CAVALCANTE
Autor: Henrique C Coutinho
Escritório: Bloco Arquitetos Associados LTDA, Brasília/DF
Categoria Acadêmica
1º lugar
Projeto: OÁSIS URBANO: UM LABORATÓRIO VERDE PARA A CIDADE
Autor(a): Sulâni Kurtz
Orientador(a): Marcos Antonio Leite Frandoloso
Instituição: Universidade de Passo Fundo
Cidade: Passo Fundo/RS

Acesse os demais premiados e baixe o book desta edição incluindo: Destaque
AsBEA,
Destaque Roberto Cláudio dos Santos, Destaque Inovação e
Sustentabilidade: Conforto Acústico, Conforto Térmico e os demais colocados
em todas as categorias: https://premiosaintgobainasbea.com.br/
Sobre a Saint-Gobain
A Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e soluções para os mercados de construção,
mobilidade, saúde e outras aplicações industriais. Desenvolvidos por meio de um processo de
inovação contínuo, eles podem ser encontrados em todos os lugares em que vivemos e em
nossa vida diária: em edifícios, transportes, infraestrutura e em muitas aplicações industriais. As
soluções proporcionam bem-estar, desempenho e segurança ao mesmo tempo em que atendem
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aos desafios da construção sustentável, eficiência de recursos e mudanças climáticas. Esta
estratégia de crescimento responsável é pautada pelo propósito da Saint-Gobain “MAKING THE
WORLD A BETTER HOME”, que responde à ambição compartilhada de todos do Grupo de agir
todos os dias para tornar o mundo um lugar mais bonito e sustentável para se viver.
€38.1 bilhões em vendas em 2020
Mais de 167 mil colaboradores, localizados em 70 países
Compromisso de alcançar a Neutralidade de Carbono até 2050
No Brasil: 56 fábricas, 49 centros de distribuição, 3 mineradoras, 79 lojas, 7 escritórios
comerciais, 1 centro de pesquisa e desenvolvimento e 2 e-commerce.
Para mais informações acesse saint-gobain.com.br/e siga-nos nas redes sociais:
linkedin.com/company/saint-gobain-brasil/; facebook.com/SaintGobainBR/;
instagram.com/saintgobainbrasil/; youtube.com/channel/Saint-Gobain Brasil

Contatos para imprensa – Weber Shandwick
saint-gobain@webershandwick.com
Joelma Amaral (11) 98335-0082
Isabela Pessoa (21)99335-8750
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