
Design na Brasa recebe apoio do Centro São Paulo Design         
 
O Centro Cultural da Vila Madalena, em São Paulo, receberá a 6ª edição do Design na Brasa.  
 
Em 27 e 28 de outubro, o Centro Cultural da Vila Madalena apresentará, na Cidade Escola 
Aprendiz (rua Belmiro Braga, S/N, Vila Madalena – São Paulo), a 6ª Edição do Design na Brasa 
(DB-07).  Evento, direcionado a estudantes e profissionais de design e áreas relacionadas, tem 
o apoio do Centro São Paulo Design (CSPD) e parceria com organizações ligadas às questões 
socioambientais e culturais. 
 
O Design na Brasa, que se tornou referência no setor, promove, há seis anos, discussões sobre 
assuntos especiais. O tema que irá compor o encontro de 2007 será “Aquecimento Global” e 
apresentará propostas de produção ecoeficiente e sustentável, por meio de oficinas, 
exposições, feira de livros e design, além de seis mesas de discussão sobre design digital, 
ambiental, social, moda, gráfico e produto. 
 
Quais as causas, conseqüências, principalmente o que se pode fazer para amenizar os efeitos, 
rever conceitos sobre pensar, desenvolver, produzir, utilizar e descartar o que é produzido 
serão tópicos presentes no evento. 
 
Pierangelo Rossetti, presidente do CSPD, irá compor a mesa de abertura do Design na Brasa, 
ao lado de Gilberto Kassab, prefeito da cidade de São Paulo, além de Eduardo Jorge, secretário 
do Verde e Meio Ambiente; Gilberto Dimenstein, da Cidade Escola Aprendiz; José Luis Penna, 
presidente do Centro Cultural da Vila Madalena e presidente nacional do PV (Partido Verde); 
Nilton Nachle, subprefeito de Pinheiros; e Patrícia Oliveira Ribeiro e Vanessa Walter, 
organizadoras do Design na Brasa. 
 
“Para nós do Centro São Paulo Design é muito gratificante incentivar a realização de um 
evento direcionado ao designer brasileiro. Em especial com palestras e oficinas de alto nível 
como ocorrerá no Design na Brasa”, declara o Presidente do CSPD, Pierangelo Rossetti. 
 
Os ingressos podem ser comprados pelo site www.designnabrasa.com.br ou em postos de 
venda. Custam R$30,00 para os dois dias e as oficinas a partir de R$15,00.  
 
Serviço: 
Design na Brasa – DB’07 
Data: 27 e 28 de outubro 
Horário: 09 às 21h 
Local: Centro Cultural da Vila Madalena (rua Belmiro Braga, S/N, Vila Madalena – São Paulo) 
Ingressos: R$ 30,00 (para os dois dias) / oficinas a partir de R$ 15,00  
Informações: www.designnabrasa.com.br 
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