
 

 
 
 

ESPECIALISTAS MUNDIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL VISITAM 
CONJUNTO HABITACIONAL DA CDHU 

 
ÀS VESPERAS DA REUNIÃO DE LIDERES DA RIO +20, INTEGRANTES DO PNUMA FAZEM 

RECONHECIMENTO DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS NO BRASIL 
 

Junho 2012 – Faltando alguns dias para a Rio+20, integrantes do Sustainable Buildings and 
Climate Initiative (SBCI), entidade ligada ao Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma ou Unep, em inglês) e especialistas mundiais em construção sustentável 
participarão, dia 14 de junho, quinta-feira, da visita técnica ao loteamento residencial Rubens 
Lara, em Cubatão, o conjunto habitacional modelo da Secretaria da Habitação do Estado de São 
Paulo e do CDHU. A iniciativa servirá para mostrar as soluções sustentáveis em funcionamento 
no conjunto. A sugestão do destino partiu da CDHU - Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, um dos coorganizadores do simpósio da Unep-
SBCI sobre construção sustentável, que será realizado dia 13 de junho, no Sesc Pinheiros. 
 Estão confirmadas as presenças de Anne-Claire Freyd, gerente de marketing de projetos 
do CSTB, centro francês de tecnologia de edificações; Cesar Trevino, presidente do Mexico 
Green Building Council; Kian Seng Ang, diretor de pesquisa Centro de Construções 
Sustentáveis da BCA de Singapura; Marcelo Takaoka, presidente do Conselho Brasileiro de 
Construção Sustentável; Raquel Lejtreger, sub-secretária do ministério de Habitação, 
Planejamento Territorial e Meio Ambiente do Uruguai; Stéphane Pouffary, diretor presidente 
da Energies 2050 (ONG francesa) e Stellan Fryxell, arquiteto sueco da Tengbom Architects e 
representante da International Federation of Consulting Engineers. 
 Pertencente ao programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, o loteamento 
Rubens Lara – no Jardim Casqueiro, em Cubatão, com aval do projeto Sushi, valoriza a 
construção sustentável em habitações de interesse social. O terreno de 198 mil m² dará origem a 
oito lotes institucionais, sete lotes de áreas verdes, dois comerciais e 26 residenciais, com 1.840 
unidades. O complexo habitacional, com projeto da arquiteta Adriana Levisky, tem conclusão 
prevista para 2014, quando todas as unidades serão ocupadas pela população que hoje vive em 
áreas de risco, permitindo a estabilização das áreas de encosta e a recuperação vegetal da 
região. 
 O projeto Sushi - da sigla em inglês Sustainable Social Housing Initiative, desenvolvido 
pela United Nations Environment Programme (Unep/Pnuma), com apoio da União Européia, 
estuda as práticas de construção sustentável no mundo, em habitações de interesse social (HIS) 
de dois países em desenvolvimento: Tailândia e Brasil. 
 A estratégia do projeto Sushi consiste em estabelecer uma nova abordagem junto aos 
stakeholders e mostrar oportunidades dos modelos de HIS para o setor da construção 
(oportunidades de negócios, empregos verdes), governo (menos gastos com saúde, maior 
produtividade dos trabalhadores, melhor capacidade de aprender das crianças), sociedade 
(geração de riqueza, menos poluição), agentes financeiros (oportunidades de alocação de 



 

recursos, melhores garantias, menor obsolescência prematura da edificação) e qualidade de 
vida para as famílias. 
 Para isso, o CBCS, que lidera esse projeto no Brasil, além da parceria com a 
Unep/Pnuma, agrega instituições que trazem pessoas de renomada experiência em HIS, 
eficiência energética, conforto térmico e uso racional da água, como a Caixa Econômica Federal, 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e Secretaria da 
Habitação do Estado de São Paulo (SH-CDH),  Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
FEC-Unicamp, Universidade Federal de Santa Catarina e Fábio Feldmann Consultores. 
 
Loteamento Residencial Rubens Lara - Cubatão-SP 

número de unidades: 1.840 
área das unidades: 40 m² a 60 m² 
aval: Projeto Sushi 
 
Visita técnica 
horário de Saída: 8 horas 
local: Bourbon Hotel - Avenida Ibirapuera, 2927, São Paulo - SP, CEP 04029-200 

retorno previsto: às 14 horas 
 
 
INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA: 

ALZIRA HISGAIL E RAPHAEL DUPRAT  
(11) 3675-0809 (55-11) 9292-9126 
www.ateliedetextos.com.br|atelie@ateliedetextos.com.br 

 

 


