Sergio tem mais de 600 desenhos e criações, tendo fundado no RJ a Oca, em 1955,
mistura de loja, estúdio e galeria - um marco para o estudo do desenvolvimento de
mobiliário nas décadas de 1950 e 1960.
(11) 3791-9929

16/10/2012

IAB e CAU se manifestam contrários à
contratação de empresa de Cingapura para
planejamento de Brasília
16/10/2012

11/10

Clube de futebol América de Natal assina
contrato para construção de estádio

Teleconferência do CAU

15/10/2012

O Colégio Brasileiro de Arquitetos, que reúne as entidades de classe de arquitetura e
urbanismo, promove uma teleconferência para apresentar aos profissionais e debater
com eles a estrutura do novo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Os
interessados podem participar do encontro online pelo site do Portal Educação, das

Divulgados arquitetos finalistas de
programa que proporcionará estágio com
Kazuyo Sejima
15/10/2012

Centro financeiro na China vence prêmio
Lubetkin, promovido pelo RIBA

18h00 às 21h30.
www.portaleducacao.com.br
11/10 a 17/10
Internacional

Comprar...

7ª Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo
livros softwares + vendidos

A Bienal Ibero-americana volta este ano para a América. Desta vez, o evento será

Garagem: saindo dos
problemas entrando nas
soluções

realizado em Medellín, Colômbia, com o tema A arquitetura para a integração da
cidadania. O objetivo é refletir sobre o modo de habitar e discutir propostas urbanísticas
que eliminem fatores de exclusão. Dez projetos brasileiros estão na exposição.

R$110,00
em 2x R$55,00

+34 914352200
consultas.biau@arquinex.es www.biau.es
Sustentabilidade nas Obras
e nos Projetos - questões
práticas para profissionais e
empresas

13/10 a 15/10
Internacional
7° Congresso Ibero-americano de Parques e Jardins Públicos
Com o tema Parques e jardins do milênio: otimizar o uso dos recursos naturais, a sétima
edição do Congresso Ibero-americano de Parques e Jardins Públicos convida arquitetos,

De: R$73,00
Por: R$56,00

urbanistas, paisagistas e geógrafos para discutir sobre o manejo e a gestão das áreas
verdes. O evento acontece em Lima, capital do Peru.

Estruturas em Concreto
Protendido - pós-tração
pré-tração e cálculo e
detalhamento

www.miraflores.gob.pe/parjap

De: R$105,00
Por: R$95,00
em 2x R$47,50

19/10 e 20/10
Construtech 2010
Nova rodada de palestras promovida pela Editora PINI apresentará conceitos, métodos e
dicas para enfrentar o dia a dia do setor da construção civil e arquitetura. Os temas
previstos são Planejamento e controle de obras, Perspectivas de negócios e cenário
econômico para o mercado imobiliário, Desempenho acústico, conforto térmico e vida útil
das edificações e Como reduzir custos sem perda de qualidade. No Milenium Centro de
Convenções, em São Paulo.
(11) 2173-2474/2465
www.pinieventos.com.br
até 10/11
Concurso
Inscrições para o concurso OTEC de eficiência energética
O concurso propõe o prédio projetado por Rino Levi e ocupado há 11 anos pelo Ibope
(Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) como objeto de estudo. Os
competidores devem propor soluções de projeto que busquem eficiência energética e
resgate histórico do edifício. O vencedor leva 50 mil reais e pode ser contratado para
desenvolver projeto executivo. As inscrições devem ser feitas pelo site.
www.concursootec.com.br
Até 10/11
Internacional
Inscrições para Doutorado na Universidade de Bío-Bío
Estão abertas as inscrições para os interessados em desenvolver, a partir de 2011,
pesquisas nas linhas de Construção em Madeira, Educação em Projetos, Arquitetura
Sustentável e Gestão Urbana. O curso oferece sistema de educação a distância, acesso a
bases de dados, laboratórios e centros tecnológicos associados, além de bolsas de estudo
próprias. Em Concepción, no Chile.
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Concurso Construção edital FGV inscrições
Licitação Minas Gerais Obras Pesquisa

Projeto

projetos reforma Rio de Janeiro

São Paulo SindusCon-SP

