Vencedores do 6º Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura serão anunciados
nesta quinta-feira (14)
O evento, que acontece na Casa Natura, em São Paulo, reconhece projetos com
foco em conforto, inovação e sustentabilidade em sete categorias
São Paulo, 12 de março de 2019 – A Saint-Gobain, referência mundial em construção
sustentável, anuncia nesta quinta-feira (14) a ordem classificatória dos projetos vencedores do
6º Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura – Habitat Sustentável, já consolidado entre as principais
premiações do setor de arquitetura e um dos eventos mais aguardados do ano. A premiação
acontece na Casa Natura, em São Paulo, a partir das 19h30, para convidados
Mais de R$ 300 mil em prêmios serão distribuídos em sete categorias. A premiação já
reconheceu mais de 150 projetos nacionais de profissionais e estudantes, por sua excelência em
conforto, inovação e sustentabilidade. O melhor projeto desta edição será contemplado com
uma viagem internacional.
“Com o Prêmio Saint-Gobain, reconhecemos os melhores projetos de arquitetura que se
destacaram nos quesitos conforto, inovação e sustentabilidade”, afirma Thierry Fournier, CEO
Brasil e América Latina da Saint-Gobain. “Nosso propósito é fomentar cada vez mais o
desenvolvimento da arquitetura em benefício de uma edificação inovadora, sustentável e
confortável na questão acústica, térmica, de luminosidade e de qualidade do ar interior, com
foco no bem-estar das pessoas. Esse é um dos compromissos do Grupo como líder global em
construção sustentável”, finaliza o executivo.
Os projetos foram selecionados por um criterioso júri formado pelos principais stakeholders do
trade, tais como Antonio Carlos Kieling, CEO da Associação Nacional dos Fabricantes de
Cerâmica para Revestimento (Anfacer); Edison Lopes, Presidente da Associação Brasileira dos
Escritórios de Arquitetura (AsBEA); Felipe Faria, Presidente da Green Building Council Brasil
(GBCB); Marcos Holtz, da PRÓ ACÚSTICA; Odair Garcia Senra, do Sinduscon; João Mattei, da
construtora Bueno Netto; Adriana Levisky, da Levisky Arquitetura; Bianca Setin, da Setin
Incorporadora; Ubirajara Freitas, da Tegra Incorporadora; Caio Marin, da Bacci Marin
Arquitetos; e Renato Dal Pian, da Dal Pian Arquitetos.
Na sexta-feira (15), os vencedores também serão apresentados na Expo Revestir, principal
evento do segmento no Brasil, durante o Fórum de Arquitetos
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A Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e soluções pensadas para o bem-estar de
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