Conferência Ethos: lançamentos dos Indicadores ASG ocorre nesta semana
Reformulação foi efetuada em parceria com as organizações IARSE e PROhumana, financiada pelo fundo
CERALC
Ocorre no dia 30/06, às 11h, o lançamento da nova versão dos Indicadores Ethos, realizada em parceria
com o Instituto Argentino de Responsabilidade Social e Sustentabilidade e a Fundação PROHumana, com o
apoio do Fundo Ceralc de Promoção da Conduta Empresarial Responsável na América Latina. O painel
contará com representantes das organizações e especialistas que dialogarão sobre desenvolvimento
sustentável.
Ainda nessa semana, a Conferência Ethos retomará o diálogo explorado em um talk sobre o conflito na
Ucrânia e a sua conjuntura geopolítica. Agora, o tema volta a ser destacado, em um diálogo com
especialistas sobre os principais impactos no Brasil e na América Latina. Sustentado por uma complexa e
delicada trama, o conflito na Ucrânia traz, além das preocupações imediatas, dúvidas sobre o equilíbrio
geopolítico do mundo no futuro e a possibilidade de escalada da guerra.
Também está previsto no cronograma de atividades da Conferência Ethos um painel sobre a iniciativa Moda
com Verso, da ABVTEX, projeto lançado em setembro de 2021 que atua na promoção da moda socialmente
responsável no Brasil.
Ambos os painéis estarão disponíveis no canal do Instituto Ethos no YouTube. Confira mais detalhes abaixo:
28/06/22 – 15h: Moda com Verso
O Moda Com Verso veio para dar mais transparência para os bastidores da moda, dando publicidade para
as condições em que são feitas as roupas e os calçados que nós usamos e adquirimos nas marcas de moda
aqui no Brasil. Além de promover a moda socialmente responsável, a iniciativa atua no combate ao
trabalho análogo escravo e ao trabalho infantil.
Participante:
Edmundo Lima, presidente da Abvtex
30/06/22 - 11h30: Lançamento dos Indicadores ASG
A proposta dos novos Indicadores é a de criar um novo sistema de troca de informações sobre
sustentabilidade para a região latina-americana, que gere maior compromisso de empresas, investidores,
consumidores e toda a sociedade para a evolução desses aspectos. No lançamento, será apresentado a
nova versão e trataremos dos desafios para o avanço das empresas na agenda de sustentabilidade na
região.
Participantes:
Ana Lucia Melo, diretora-adjunta do Instituto Ethos
Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos
Clara Silvana Armoa Gamarra, gerente de sustentabilidade & pessoas do Grupo Sueñolar Paraguay
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Daniela González López, Head de Sustentabilidade da Aceros AZA
Federico Gabriel Zárate Moszoro, diretor de formação e membro do Comitê Executivo do IARSE
Florencia Burgos García-Huidobro, presidente-executiva da Fundação PROhumana
Ignacio Martínez Sabino, consultor regional de sustentabilidade do Americas Scania Group
Leny Iara Vasem Medeiros, coordenadora e consultora da ABRADEE
Luis Alberto Ulla Dezotti, co-fundador e diretor do IARSE
María Fernanda Perez Fernandez, coordenadora nacional para México, Costa Rica e Panamá do Projeto
CERALC
Soledad Teixidó, fundadora da Fundação PROhumana
30/06/22 – 15h: A Guerra na Ucrânia: implicações geopolíticas e econômicas
O objetivo da atividade é apresentar um diálogo e reflexões sobre os impactos da guerra da Ucrânia. Quais
são os principais impactos da guerra no Brasil? Quais são as consequências e novas configurações
geopolíticas em decorrência do conflito? Quais são os principais impactos socioeconômicos gerados pelo
conflito e como essas questões podem impactar o Brasil?
Participantes:
Daniela Secches, professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas
Felipe Saboya, diretor-adjunto do Instituto Ethos
Amanda Harumy, diretora do Instituto Diplomacia para Democracia
Acompanhe a Conferência Ethos
Consulte a programação da Conferência no site oficial e acompanhe os painéis ao vivo e gravados no canal do
Instituto Ethos no YouTube.
Serviço
O quê: Conferência Ethos 2022
Quando: de 24 de maio a dezembro de 2022
Onde: canal do Ethos no YouTube: https://bit.ly/2zWLIMx
Informações: www.conferenciaethos.org e @conferenciaethos360
Imprensa: imprensa@ethos.org.br
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