
 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O SIMPÓSIO DA UNEP-SBCI SOBRE CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL  

 
 Com o tema "Eficiência no Uso de Recursos e Economia Verde: Oportunidades para 

Edifícios e Cidades Sustentáveis", estão abertas as inscrições para o simpósio do Sustainable 

Buildings and Climate Initiative (SBCI), entidade ligada ao Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma ou Unep, em inglês). O evento ocorrerá no dia 13 de junho, no Sesc-

Pinheiros, na cidade de São Paulo, e faz parte da reunião anual da organização que será 

constituída também por uma assembleia, restrita a membros do SBCI, no dia anterior. Diferentes 

painéis servirão para debater o papel do setor de construção na eficiência das cidades, economia 

verde e a influência de ferramentas e políticas públicas na promoção de construções 

sustentáveis, com a apresentação de iniciativas aplicadas em várias partes do mundo. 

O evento, co-organizado pelo CBCS - Conselho Brasileiro de Construção Sustentável,  

pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP), pelo Ministério das Cidades, pela Secretaria da 

Habitação do Governo do Estado de São Paulo, pela Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU) e pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) 

e, com o apoio institucional do Sesc-SP e apoio local da Viação Metropolitana, deve atrair 

representantes de ministérios, ONGs, institutos de pesquisa, associações e profissionais do setor 

público e privado. 

 Agendados 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, a reunião 

e o simpósio serão grandes plataformas para especialistas e tomadores de decisão discutirem 

oportunidades relevantes para 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 

tel.: 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 

 
 
 


