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Webinar Impactos Ambientais da Covid-19 no Setor da Construção

Olá!
Especialistas da BW abordarão os desdobramentos do isolamento social nas
cidades e nos ambientes construídos.

Participantes:
Daniel Corsi
Arquiteto, urbanista e professor - Núcleo da
Construção Modular. Graduado pela Universidade
Mackenzie e Mestre pela FAU-USP. Professor da
graduação e pós-graduação da Universidade
Mackenzie desde 2010, e na Escola da Cidade
desde 2015. Trabalhou em importantes escritórios de
arquitetura de São Paulo (Brasil), Ciudad de México
D.F. (México) e Barcelona (Espanha), tais como,
CHN, Corsi Hirano Arquitetos e atualmente está no Atelier Daniel Corsi (ADC).
Premiado em diversos concursos públicos nacionais e internacionais, expos
seus trabalhos na Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di
Venezia (2010, 2014 e 2018), no DAM - Deutsches Architekturmuseum em
Frankfurt (2013), entre outros.

Hewerton Bartoli
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Curador do Núcleo Temático da BW Reciclagem de
Resíduos da Construção, é formado em
Administração pela PUC-Minas com MBA em
Construção Civil pela FGV-SP e em Resíduos
Sólidos pela USP. Foi um dos fundadores e é o atual
presidente da ABRECON - Associação Brasileira
para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e
Demolição. É sócio da R3CICLO, empresa de
demolição, gestão e reciclagem de resíduos. Também atua com educação
online para construção através da plataforma ConstruPlay.

Marcelo Nudel
Curador do Núcleo Temático da BW Construção
Sustentável. Sócio-diretor na Ca2 Consultores.
Arquiteto com pós-graduação em Gerenciamento de
Empreendimentos na Construção Civil pela
Universidade Mackenzie e em Ciência da Arquitetura
Sustentável pela Universidade de Sydney, na
Austrália, com vasta experiência em processo de
projeto integrado e habilidades avançadas em
conforto ambiental e eficiência energética. É também sócio da startup
Construliga, possui as credenciais EDGE Expert e FITWEL Ambassador.
Esteve envolvido em projetos multidisciplinares de edifícios que integram
estratégias térmicas passivas, luz natural e desempenho energético em
países como Austrália, Estados Unidos, Espanha e Brasil.

Ulysses Mourão
Curador do Núcleo Temático da BW Brownfields.
Engenheiro Civil e de Segurança, atuando há mais
de 25 anos no mercado de obras ambientais e
geotecnia. Implantou grandes obras ambientais
como aterros industriais, confinamento de resíduos e
sistemas de contenção hidráulica. Atualmente atua
como membro executivo da empresa EBP Brasil,
empreendedora na área de consultoria e engenharia
ambiental com 40 anos de história.
WEBINAR BW TALKS
Quarta-feira, 04 de maio de 2020,
das 15h às 16h30.
Transmissão ao vivo via Canal da Sobratema no YouTube

Acesse, inscreva-se no canal, ative o lembrete e participe!
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Compartilhe essa mensagem em suas redes sociais

Quero encaminhar essa mensagem para meus contatos, acesse este link.
Atualize seu cadastro aqui
Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.
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