O sucesso
continua em 2016!

você não pode ficar de fora. aguardem...
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2º CONGRESSO
LATINO-AMERICANO

HISTÓRICO

O 1º CONGRESSO FOI
UM GRANDE SUCESSO!
O 1º Congresso Latino-Americano de Light Steel Frame (LSF) foi um grande sucesso e reuniu em
São Paulo os mais importantes nomes do Light Steel Framing, as mais representativas instituições
e entidades de classe do setor e países da América Latina.
O encontro apresentou um panorama do sistema construtivo desde seu surgimento no Brasil e as
experiências de outros países. Promoveu a troca de informações e o diálogo entre profissionais,
indústria, órgãos regulamentadores e academia.
Propiciou o networking para o segmento reunindo construtores e fornecedores.

OPINIÃO

Por isso você e sua marca não podem ficar de fora.

O 1º Congresso Latino-Americano de
LSF. Foi um marco porque demonstrou
como o conservadorismo da construção civil brasileira está em processo de
mudança e, apresentou respostas sobre
a vocação do sistema LSF.
Catia Mc Cord Coelho (ABCEM)

Para mi fue un honor participar en
este importante evento. En el Congreso se cubrieron aspectos legales,
técnicos, constructivos, sociales y
humanos que rara vez se muestran en
un solo evento.Los felicito por la organización del Congreso realizado.
Pedro Botero (Engenheiro Civil , professor da Universidade de Medelin e
gestor da empresa AYB Modular Ltda)

O sucesso deste primeiro Congresso
Latino-Americano de Light Steel
Frame, tanto pelo público que
assistiu como pelo conteúdo das
palestras mostram que o sistema já
é uma realidade na América Latina.
Francisco Pedrazzi (Presidente do
INCOSE instituto de construção
a seco da Argentina e Gerente de
marketing da AD Barbieri)

Apoios institucionais
CAU (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo)
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
ASBEA (Associação Brasileira do Escritórios de Arquitetura)
ABCEM (Associação Brasileira da Construção Metalica)
CBCA (Centro Brasileiro da Construção em Aço)
CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção)

ICZ (Instituto Brasileiro de Metais não Ferrosos)
ADIMACO (Associação Nacional dos
Distribuidores e Instaladores de Material da
Construção a Seco)
PRO-ACUSTICA (Associação Brasileira para
a Qualidade Acústica)

Foi um evento espetacular, profissional, abrangente e baseado no
conhecimento inovador para o
desenvolvimento do LSF. Cabe agora
aos envolvidos neste setor manter
a dinâmica, captar o interesse do
mercado e seus líderes para criar as
bases o sistema construtivo.
Stanley Adwell
(Diretor da Framecad Américas)

2º CONGRESSO

O sucesso continua.
E você não pode
ficar de fora.
O 2º Congresso Latino-Americano de Light Steel Frame apresentará as soluções e os desafios
de planejamento, gestão,e produtividade. As práticas que estão sendo adotadas no Brasil e nos
países latino-americanos.
As oportunidades frente a crise, as inovações tecnológicas e o mercado imobiliário, serão temas da programação.

Em momentos de crise, é preciso planejar investimentos
e buscar alternativas.
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PROGRAMAÇÃO

não perca!

Painéis dia 11 e dia 12 pela manhã
• Oportunidade e Crise – soluções e vantagens competitivas em LSF
• Gestão e Produtividade em obras de LSF
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• Diretrizes, normas e homologações
• As licitações em LSF
• Planejamento e custo de empreendimentos - multipavimentos
• As Soluções Integradas e inovações tecnológicas
• Empreendimentos, mercado imobiliário e consumidor

dia 12 a TARDE
novidade!

Pela 1ª vez estarão reunidos os principais
fornecedores apresentando seus produtos e serviços
de forma direta aos construtores e profissionais.

1º Fórum de
Négocios de
Sistemas
Construtivos
Inovadores

Objetivo: Promover o encontro da indústria
e fornecedores com os construtores e profissionais da construção civil para a
geração de negócios. Serão apresentados
produtos , serviços, materiais, e soluções
construtivas disponíveis aos construtores,
empreendedores e profissionais.

• PALESTRAS TÉCNICAS: 1 convidado e 4 palestras (a ser definido com os patrocinadores “OURO”)

• CURSO: a ser definido com o patrocinador master
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atendimento@congressosteelframe.com.br
www.congressosteelframe.com.br
facebook.com/congressosteelframe
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