
 

Especialistas internacionais confirmam presença no simpósio 
sobre construção sustentável da Unep-SBCI 

 
 Está confirmada a presença de 16 convidados para palestrar no simpósio sobre 

construção sustentável da Unep –SBCI, entidade ligada ao Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma ou Unep, em inglês), que será realizado em 13 de junho, no Sesc 

Pinheiros, em São Paulo: 

  

Arab Hoballah, chefe de Consumo e Produção Sustentáveis da Unep, da divisão de Tecnologia, 

Indústria e Economia  

 

Pavan Sukhdev, chefe do Programa das Nações Unidas de Economia Verde e fundador e 

presidente do Advisory GIST - grupo de consultoria especializada em avaliação e gestão dos 

impactos ambientais. 

 

Anne-Claire Freyd, gerente de marketing de projetos do CSTB, centro francês de tecnologia de 

edificações 

 

Stellan Fryxell, do escritório de arquitetura sueco Tengbom Architects e representante da 

International Federation of Consulting Engineers - Fidic 

 

Stephane Pouffary, diretor presidente e fundador da Energies 2050  (ONG francesa) 

 

Curt Garrigan, coordenador da Unep-SBCI, Paris 

 

Martha Delgado, ministra do meio ambiente da cidade do México  

 

Kian Seng Ang, diretora de pesquisa da BCA Singapura e diretora executiva do Centro de 

Construções Sustentáveis da BCA 

 

Marcelo Vespoli Takaoka, presidente do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 

 

 José Goldemberg, ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e professor da 

Universidade de São Paulo. 

 

embaixador Rubens Ricupero, ex-ministro do Meio Ambiente 

 

Inês Magalhães - secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades  

 



 

prefeito Gilberto Kassab, cidade de São Paulo  

 

Cláudio Bernardes, presidente do Secovi-SP  

 

Eduardo Jorge Martins Alves, secretária do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo  

 

Cesar Trevino, presidente fundador do Mexico Green Building Council   

 

 

            Tendo como tema a "Eficiência no Uso de Recursos e Economia Verde: Oportunidades 

para Edifícios e Cidades Sustentáveis", o simpósio Unep-SBCI receberá palestrantes de vários 

países para abordar temas relacionados ao setor de construção. O SBCI realiza o simpósio junto 

com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), o Sindicato da Habitação (Secovi-

SP), o Ministério das Cidades, a Secretaria da Habitação do Governo do Estado de São Paulo, a 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a Secretaria Municipal do 

Verde e Meio Ambiente (SVMA) e, com apoio institucional do Sesc-SP e apoio local da Viação 

Metropolitana. 

O simpósio, aberto ao público, deve atrair representantes de ministérios, ONGs, 

institutos de pesquisa, associações e profissionais do setor público e privado. Um dos destaques 

será o painel sobre a influência das políticas urbanas na promoção de construções sustentáveis e 

a apresentação de iniciativas aplicadas em várias partes do mundo. 

 Agendado para preceder a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio+20, a ser realizada no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 22 de junho, o 

simpósio será uma plataforma para especialistas e tomadores de decisão discutirem 

oportunidades para a promoção e o avanço do desenvolvimento sustentável no setor de 

construção. 

 

Reunião anual da Unep-SBCI (United Nations Environment Programme-Sustainable 

Buildings and Climate Initiative) 

tema do simpósio: Eficiência no Uso de Recursos e Economia Verde: Oportunidades para 

Edifícios e Cidades Sustentáveis 

site para inscrição com a grade dos painéis: http://www.unepsbci2012.com.br  

data: dia 13 de junho de 2012, quarta-feira 

cadastramento: 8h30 

horário: das 9h às 18h30 

local: Sesc Pinheiros, São Paulo 

endereço: rua Paes Leme, 195 

telefone: 11 3095-9400 

estacionamento com manobrista (vagas limitadas): 



 

veículos, motos e bicicletas. R$ 6,00 para participantes do evento. 

aberto ao público 

 

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


