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Otec realizará palestras sobre eficiência energética e
microbrises
Encontro é destinado aos interessados em participar do concurso para
revitalização do prédio do Ibope, em São Paulo

PINIweb :: 15/10/12

Centro financeiro na China vence prêmio
Lubetkin, promovido pelo RIBA
PINIweb :: 15/10/12

Com projeto do escritório GMP, teatro em
forma de concha é finalizado na China
PINIweb :: 11/10/12

Projeto de Santa Catarina vence concurso
para Arenas Culturais da Copa de 2014

Mauricio Lima

PINIweb :: 11/10/12

Na próxima segunda-feira (25), a Otec, empresa de
consultoria de sustentabilidade, realizará palestras

Hall McKnight vence Zaha Hadid e vai
projetar reforma de universidade em Londres

para as equipes inscritas e aos interessados em
participar do Concurso Otec de Eficiência Energética
para Edifícios Existentes - Edição Ibope 2010.
A primeira palestra será ministrada pelo arquiteto
David Douek, diretor da Otec, que falará sobre o
concurso, seus objetivos e estruturação. Na
segunda palestra, o arquiteto Marcelo Romero,
vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Prédio ocupado pelo Ibope
(FAU-USP), abordará o tema "A Eficiência
Energética na Arquitetura", com a apresentação de cases. O tema da terceira palestra, apresentada
pelo engenheiro Luca Papaiz, da Pellini/EuroCentro, são os "Microbrises entre vidros, vantagens e
performance".
Após as palestras, os participantes farão uma visita técnica guiada ao prédio do Ibope, objeto do
concurso. As palestras acontecerão no próprio edifício, na Alameda Santos, 2101, São Paulo.
O concurso tem como objetivo premiar a equipe que apresentar as melhores soluções de eficiência
energética na operação do prédio e no resgate histórico do projeto. As inscrições podem ser realizadas
até 10 de novembro no site do concurso. As equipes inscritas devem contar com, pelo menos, um
arquiteto e um engenheiro. O prazo para entrega dos trabalhos é 28 de janeiro de 2011. O resultado
do concurso sai em 15 de abril do mesmo ano.
Inscrições e mais informações pelo telefone (11) 3082-6377

PINIweb :: 09/10/12

Anac vai contratar engenheiros civis e
arquitetos
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PINIweb :: 11/10/12

Abece divulga finalistas do Prêmio Talento
Engenharia Estrutural 2012
PINIweb :: 08/10/12

Projeto de Paulo Sergio Niemeyer quer
tornar Duque de Caxias mais sustentável
PINIweb :: 10/10/12

Chicago divulga projeto para espaços de
lazer à beira do rio da cidade

