Conferência Ethos: sustentabilidade e direitos humanos são pautas em painéis da semana
Atividades abordarão os temas: bioeconomia, voluntariado empresarial e agenda de migração e refúgio
Você sabe o que é savanização e como ela se relaciona com a Amazônia? Conhece o termo “voluntariado
empresarial”? Quer ficar por dentro dos próximos passos do projeto “Ven, Tú Puedes!”? Esses três temas
estarão presentes nas atividades da semana na Conferência Ethos, que irá ao ar pelo canal do Instituto
Ethos no YouTube!
Conheça em detalhes cada atividade:
Itaú oferece: Bioeconomia na Amazônia – 04/10, às 15h
Savanização é o nome do processo de modificação de uma vegetação nativa, como a floresta amazônica,
em uma área cuja paisagem se parece com a das savanas ou do cerrado brasileiro. Ismael Nobre, diretor da
ONG Amazônia 4.0, irá contar como a organização propõe um modelo de transformação dos produtos da
floresta, agregando valor econômico às comunidades locais da Amazônia, garantindo a floresta em pé e
evitando a savanização.
Participante:
Ismael Nobre, diretor da Amazônia 4.0

Braskem e Instituto Algar oferecem: O poder do Voluntariado Empresarial – 06/10, às 15h
Voluntariado empresarial nada mais é do que um conjunto de ações realizadas pelas empresas com o
objetivo de incentivar e apoiar o engajamento de seus colaboradores em ações voltadas à comunidade.
Além de apoiar projetos, causas e beneficiar a comunidade, o voluntariado também oferece uma
oportunidade para os colaboradores se desenvolverem, pessoal e profissionalmente.
Qual a importância do voluntariado empresarial, seus impactos e benefícios? Como tem sido a construção
e atuação de redes de voluntariado empresarial?
Participantes:
Carolina Thaís Müller, gestora executiva de Relacionamento, Redes e Parcerias do CIEDS/CBVE
Carolina Toffoli, gerente do Instituto Algar e da Unialgar
Flávia Fuini Miyazaki, analista de Responsabilidade Social na Braskem
Juliana Soares, coordenadora de Engajamento do Instituto Ethos (mediação)
Visão Mundial oferece: Avanços e perspectivas da Responsabilidade Social Empresarial na agenda de
migração e refúgio – 06/10, às 17h
O painel irá apresentar um panorama sobre a atuação das empresas hoje na agenda de migração e refúgio,
e apresentar de que forma o projeto “Ven, Tú Puedes!”, iniciativa do Instituto Ethos em parceria com a ONG
Visão Mundial, atuaram nesse contexto. O que ainda precisa ser feito?
A Conferência Ethos é uma realização do Instituto Ethos. | Patrocínio Ouro: Gerdau | Patrocínio Bronze: Aché, AngloAmerican,
Ball Corporation, Braskem, Hydro, ICTS Protiviti/Aliant, Itaú e Natura. | Player Mensal: ArcelorMittal, HEINEKEN, Instituto Algar e
Synergia. | Transportadora Oficial: Gol

Participantes:
Lucas Carvalho, estagiário de projetos em Direitos Humanos do Instituto Ethos (mediação)
Fernanda Duarte, analista de Soluções Duradouras da Visão Mundial
Scarlett Rodrigues, coordenadora de projetos em Direitos Humanos do Instituto Ethos
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

A Conferência Ethos é uma realização do Instituto Ethos. | Patrocínio Ouro: Gerdau | Patrocínio Bronze: Aché, AngloAmerican,
Ball Corporation, Braskem, Hydro, ICTS Protiviti/Aliant, Itaú e Natura. | Player Mensal: ArcelorMittal, HEINEKEN, Instituto Algar e
Synergia. | Transportadora Oficial: Gol

