
Queremos fazer parte da sua história! 

PESSOAS 



Tiziano Filizola 

Arquiteto e Urbanista, possui especialização em Construção 
Civil Sustentável, Patologias e Gestão de Obras. Especializa-se 
constantemente em Arquitetura e Arte. 

É Certificado pelo Health Building Certificate - Selo da Casa 
Saudável. Seu comprometimento com a qualidade dos Projetos 
baseia-se no permanente estudo pelo comportamento humano 
e filosofia. Empreendedor focado no método de trabalho, tem 
desenvolvido protocolos para qualificar os processos e sistemas 
das obras. 

É praticante de Yoga e Pilates, e aprecia bons momentos 
preferencialmente com um bom café e uma taça de vinho tinto. 

TAGS PARA COLABORAÇÃO 
# Método de Trabalho e Protocolos 
# Reformas Residenciais 
# Gestão de Estúdios de Arquitetura 
# Projeto Residencial 
# A influência da Arquitetura nas pessoas 
# Selo da Casa Saudável 



Tisbe Machado 

Arquiteta e Urbanista, possui especialização em Arquitetura 
Comercial. Parte de seu estudo foi na Argentina, o que lhe 
trouxe uma vivência com diversos profissionais de nível 
internacional. Seu trabalho possui foco em Luminotécnica e 
Projetos Residenciais e Comerciais. É Certificada pelo Health 
Building Certificate - Selo da Casa Saudável. Comunicativa, 
gosta de ouvir e descobrir novas músicas, tomar um bom café 
no final de tarde, de preferência na companhia de amigos em 
uma roda de conversa. 

TAGS PARA COLABORAÇÃO 
# Luminotécnica 
# Arquitetura Comercial 
# A influência da iluminação nas pessoas 
# Arquitetura em diferentes regiões do Brasil 
# Selo da Casa Saudável 



Arquiteta e Urbanista, também é graduada em Educação 
Física, o que lhe confere conhecimento e experiência na relação 
do usuário com o espaço em que habita. Anal isa 
permanentemente a transformação dos ambientes com a 
ressignificação da vida das pessoas e a conexão com o viver. 
Seu foco de trabalho é a Arquitetura Residencial. Tem paixão 
por Astrologia e a influência dos astros em nossas vidas.  

TAGS PARA COLABORAÇÃO 
# Arquitetura Residencial 
# A influência das cores na vida das pessoas 
# Reformas leves e de baixo impacto 
# Ressignificando a vida por meio do espaço 
# Astrologia x Arquitetura 

Laura Meurer 



Engenheiro Civil, seu foco de atuação profissional são as 
estruturas. Participou de obras de grande porte e alta 
complexidade, tem sido requisitado por construturas de nível 
mundial. Realiza permanentemente cursos em estruturas de 
concreto armado, aço, muros de contenção e fundações. É 
praticante de ciclismo e musculação, e adora estar entre amigos, 
apreciar um bom café e o nosso belo pôr do Sol.  

TAGS PARA COLABORAÇÃO 
# A colaboração entre Arquitetura e Engenharia 
# A importância do investimento em Estrutura 
# Empreendedorismo para engenheiros 
#  Desafios diários no trabalho do engenheiro 

Matheus Marques 



Designer de Interiores com Ênfase em Projetos Dramáticos, é 
fissurado em maquetes eletrônicas e imagens 3D. É apreciador 
de Arte e Design, colaborando para grandes trabalhos de 
Estúdios de Arquitetura. Preza estar em família e amigos, 
adorando percorrer a cidade de bike e curtir os dias de Sol. 

TAGS PARA COLABORAÇÃO 
# A importância das imagens 3D em Projetos 
# O papel do Designer de Interiores 
# A relação entre o Designer e o Arquiteto 
# Realismo em maquetes eletrônicas 

Luiz Beck 



Publicitário com Ênfase em Planejamento e Marketing, possui 
MBA Executivo em Gestão de Empresas e Mestrado em Design 
Estratégico com foco em Design para Emoções. É Certificado 
pelo Health Building Certificate - Selo da Casa Saudável, 
membro da Associação Americana de Marketing, Harvard 
Business Review Brasil e da Design Thinking Association. 
Estrategista, sempre atuou na área consultiva estudando o ser 
humano e a relação Arquitetura x Comportamento do Usuário. 
Ama cozinhar e estar em família. 

TAGS PARA COLABORAÇÃO 
# Estratégias para Arquitetos 
# Protocolos em Reformas 
# Gestão de Estúdios de Arquitetura 
# Mercado de Arquitetura 
 

Pedro Piantá 



As pessoas que fazem parte da nossa história podem 
colaborar com a sua história e a do seu público. Conte 
conosco para fazer parte do seu evento, workshop, 
palestras e bate-papos presenciais ou virtuais.

Contato 
(51) 99247.3816 

piantapedro@gmail.com 

Qu!emos faz! p"te da sua história!

Visite 
www.reformasemstress.com 

Redes Sociais: @reformasemstress 

http://www.reformasemstress.com

