
II

R

K llfcll
ü«■
mmm

am
'mr£

'

|
” t

-í

gaiíHEÜlli m §

úcleo de Design de Jóias 

APDesign/RS
r/R.: ^ •- R

i

4

U
1m

•• %í
' víx '

i m
ii

I
3

.. I
í a.m

y £1 1

1



cc j4PDESICN CPAssociação 
dos Profissionais 
em Design do 
Rio Grande do Sul Cc I

íücn k

01cCP fDD 1Q.
<

ÍDA APDesign/RS congrega os 
designers e os profissionais cuja área 
de atuação esteja diretamente 

lada ao design, no Rio Grande 
do Sul, incentivando a formação de 
uma identidade profissional, para 
representá-los como classe.
Seu quadro social é integrado por: Q)
vincu

CúSócios Profissionais: pessoas 
físicas com formação superior com 
atribuição em design e/ou que 
atuam na conceituação, 
desenvolvimento e viabilização do 
design, pelo período mínimo de 
cinco anos comprovados.

Sócio Estudante: pessoas físicas 
que cursam regularmente escola 
superior com atribuição em design.

Sócios Honorários: pessoas 
físicas, que tenham contribuído com 
assinalados serviços ao design, 
indicados por associados e 
referendados em Assembléia Geral.

Sócios Colaboradores: pessoas 
jurídicas que contribuem 
regularmente com a Associação

Missão da APDesign/RS
"Afirmar o Design como uma forma 
autêntica de expressão social, 
econômica, cultural e ética, 
comprometida com a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade 
como um todo."

Jóias desde 1991 
<ecuta as suas peças
ários em prata 950 utilizando geralmente pedras

n ouro 750 são quase sempre acompanhadas de 
as brasileiras 
' 333.5938 
©nutecnet.com.br

• Artista Plástica - Formada em desenho pela UFRGS
• Trabalha há 10 anos como designer, produzindo suas jóias 
Telefone: 222.4302
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D 0 design é um elemento 

fundamental para agregar valor e 
criar identidades visuais para 
produtos, serviços e empresas no 
mercado. Alguns aspectos 
incorporados pelo design são:

Inovação, confiabilidade, 
evolução tecnológica, padrão 
estético, rápida percepção da 
função/uso do produto, adequação 
às características sócio-econômicas 
e culturais do usuário, e 
racionalização, (texto do Programa 
Brasileiro do Design)

Sendo assim no dia 25 de junho de 
1997, visando fortalecer o design 
brasileiro e principalmente o gaúcho, 
designers de Jóias de Porto Alegre, 
fundaram na Associação dos 
Profissionais de Design do Rio 
Grande do Sul, o Núcleo de Design 
de Jóias, tendo como principais 
objetivos:

• o reconhecimento e 
valorização do designer de jó

• viabilizara aproximaçãc 
designer à indústria de jóias;

qualificação 
técnico-cultural dos profissionais 
em design de jóias através de 
palestras, cursos, mostras e 
programas de intercâmbio.

O Núcleo de Design de Jóias 
apoia o Programa Brasileiro de 
Design criado pelo Ministério da 
Indústria e Comércio e do Turismo, 
visa colaborar com Núcleo Setorial 
de Design de Jóias coordenado pelo 
IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas 
e Metais), com os demais Núcleos 
ou Associações de Design de Jóias 
do Brasil.
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Anel Exposto na Expo'98• estimular a

• Joalheiro Designeru lia• Formação na
• Atelier em Roma / Itália (1975/1995)
• Criação de jóias para o catálogo da Coleção Primavera-Verão 
95/96 do estilista Rui - Porto Alegre
• Coleção de Jóias para a Pasli - Irmãos Pasquali & Cia Ltda. 
Guaporé/RS (1997)3 • Arquiteta

• Designer de Jóias desde 1991
• Desenha e executa as suas peças
• Produz utilitários em prata 950 utilizando geralmente pedras

• Anel exposto em São Paulo, TECNOGOLD - Feira Internacional 
de Máquinas e Tecnologia para segmento de Jóias, Gemas e 
Metais Preciosos (1997)
• Fundador do Núcleo de Design de Jóias - APDesign/RS (1997)
• Anel exposto no Louvre em Paris - Jóias Brasileiras no Exterior 
mostra paralela ao Worl's Jewelry Designer.
• Anel exposto na Expo'98, Lisboa - "Designers Brasileiros" (1998) 
Fone: (051) 335.1329

preciosas
• Suas jóias em ouro 750 são quase sempre acompanhadas de 
pedras preciosas brasileiras 
Fone/Fax (051) 333.5938 
E-mail: cfabris@nutecnet.com.br E-mail: c.dornelles@zaz.com.br

mailto:cfabris@nutecnet.com.br
mailto:c.dornelles@zaz.com.br
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Conjunto da Rainha 
da X FENARROZ
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1° Concurso de Design da Jóia Gaúcha 

2° lugar - Categoria Novos TalentosLL

• Formada em Artes Plásticas - Pintura - pela
• Professora de História da Arte na PUC/RS 1
• Trabalha como designer de jóias e joalheira desde 1988
• Desfile de jóias no evento "Arte vê a Moda", promoção Zero 
Hora/RBS
• No seu trabalho usa prata 950, ouro 750 e pedras preciosas 
Telefone: 224.5460

UFRGS
1973/1986 • Joalheiro com 15 anos de experiência no ramo, trabalha em 

Cachoeira do Sul, onde mantém um conceituado e tradicional 
atelier de jóias
• Dos inúmeros trabalhos, destacam-se recentemente a coleção 
de jóias criadas exclusivamente para as princesas e rainha do X 
FENARROZ e o 2o lugar - Categoria Novos Talentos do 1o 
de Design da Jóia Gaúcha

Concurso



•Formação em escultura pela UFRGS 
• Desenha e produz suas jóias desde 1985, quando ajudou a 
fundara 1a Escola deJoalheria de Porto Alegre, ministrando
• Cursos desde então 
Telefone: 331.4772
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PBD PGDPrograma Brasileiro de Design
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&cr:Associação 
dos Profissionais 

em Design do 
Rio Grande do Sul JlPDESIGN

Av. Cavalhada, 5205/22 
91751-830 - Porto Alegre - RS 
Fone/Fax: (051) 246.9379 
apdesign@apdesign.com.br 
www.apdesign.com.br
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mailto:apdesign@apdesign.com.br
http://www.apdesign.com.br

