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Data: 20 de Agosto de 2015 | Horário: 15h30.    
Local: Espaço APESP – Rua Tuim, 932 – Moema, São Paulo / SP

O Prêmio Destaques do Ano, o mais reputado e disputado do setor, foi criado pela Smacna Brasil em 1993,
para atender os interesses e objetivos comuns dos contratistas do setor de tratamento de ar e climatização e
os seus inúmeros atores. Promove em âmbito nacional o reconhecimento dos trabalhos de engenharia
termoambiental do ano anterior. Desde a 1ª edição foram premiados 139 empreendimentos disseminados em
vários estados do território nacional. Agora, em 2015, estão sendo homenageados mais sete projetos. Os
objetivos setoriais da Smacna Brasil como os Destaques do Ano estão devidamente protegidos pelo INPI-
Instituto Nacional de Propriedade Industrial sob Registros nºs 815.366.540 e 826.606.130, respectivamente,
incluindo o próprio logo da promoção. Comissão Julgadora monitorada pelo Comitê Científico da Smacna
Brasil/Abrava avalia projetos candidatos concorrentes que devem se enquadrar aos rígidos pré-requisitos das
Instruções Gerais do Regulamento do Concurso Destaques do Ano-2014, que teve seu relançamento em
janeiro/2015. O evento premia o Empreendedor da obra, o Instalador do projeto, o Fabricante e Parceiros
integrantes da ficha técnica do empreendimento. São aspectos essenciais para a conquista da premiação, a
preservação do meio ambiente contribuindo para o desenvolvimento com equilíbrio, a comprovação da
reciclagem de conhecimentos e de adaptação às evoluções, concepção tecnológica de ponta, excelência de
qualidade da instalação, versatilidade operacional, inovação e incorporação de dispositivos que traduzam
economia e uso racional de energia. O atendimento as normas técnicas, além das condições e requisitos do
concurso, constam detalhadamente nas Instruções Gerais e Regulamento, divulgados amplamente para
todos os segmentos do mercado HVAC-R, quando do lançamento da versão anual do evento.

Empreendimentos Premiados

Obra: Arena das Dunas – Natal/RN
O Sistema inteligente de Ar Condicionado para a Arena das Dunas, uma Arena multiuso da Copa do Mundo
no Brasil.
Fornecimento TROX do Brasil – Difusão.

Obra: WEG – Jaraguá do Sul/SC
WEG entre as melhores do mundo em sustentabilidade.
Fornecimento TROX do Brasil – Difusão.

Obra: Banco Itaú – FL 3500 – São Paulo/SP
1º edifício comercial do Brasil com conceito fluxo e contra fluxo em sua instalação.
Fornecimento TROX do Brasil – Difusão, Dampers e Grelhas.

Obra: Sumaúma Park Shopping – Manaus/AM
Sistema de Ar Condicionado, Automação, Ventilação e Exaustão Mecânica.
Fornecimento TROX do Brasil – Difusão.

Obra: Hotel Sheraton Reserva do Paiva – Cabo de Santo Agostinho/PE
O Sistema Inteligente de Ar Condicionado para o mais novo e moderno Hotel 5 estrelas de Pernambuco.
Fornecimento TROX do Brasil – Difusão.

Obra: Templo de Salomão – São Paulo/SP
Primeira construção religiosa do Brasil a conquistar a certificação LEED Gold.
Fornecimento TROX do Brasil – Dampers e Grelhas.
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