Guia de Responsabilidade Social das Empresas no Processo Eleitoral será lançado na Conferência Ethos
Instituto Ethos retoma edição histórica que traz diretrizes e recomendações à atuação socialmente
responsável das empresas e organizações em processos eleitorais
A sétima edição do guia “Responsabilidade Social das Empresas no Processo Eleitoral” será lançada no
próximo dia 18/08. O Guia contempla orientações para as empresas e organizações em eleições de todos
os âmbitos: municipal, estadual ou federal. O documento traz referências nacionais e internacionais, de
forma a garantir a integridade do processo eleitoral democrático e participativo.
Também está prevista na programação semanal uma atividade em parceria com o Instituto InPACTO
(organização que atua na promoção do trabalho decente há 15 anos), que falará sobre seus oito anos de
atuação no combate ao trabalho escravo.
Todos os painéis serão transmitidos pelo canal do Instituto Ethos no YouTube. Confira a programação
completa:
16/08/2022 – 15h00: 8 anos de atuação no combate ao trabalho escravo: Instituto do Pacto Nacional
pela Erradicação do Trabalho Escravo – InPACTO
Mércia Silva, diretora-executiva do InPACTO, apresenta como tem sido a atuação do instituto e seus
resultados. Ela também apresenta um panorama do trabalho escravo, hoje, no Brasil e como as empresas
podem participar e apoiar.
Participante:
Mércia Silva, diretora-executiva do Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
(InPACTO).
18/08/2022 – 16h10: Lançamento do guia: “A Responsabilidade Social das Empresas no Processo
Eleitoral”
Ao longo do 1º semestre de 2022, o tema sobre a responsabilidade social empresarial em processos
eleitorais foi abordado em Grupos de Trabalho temáticos de Meio Ambiente, Direitos Humanos e
Integridade e combate à corrupção do Instituto Ethos. A construção do Guia contou com a parceria
estratégica do escritório Maeda Ayres & Sarubbi Advogados e com a colaboração de outras empresas e
organizações parceiras do Ethos, na consulta direcionada sobre as recomendações e conteúdo do
documento.
Participantes:
Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos
Fernanda Bidlovsky, advogada no escritório Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados
Marina Ferro, gerente de Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Ethos (mediação)
Ricardo Simões, diretor de Compliance da Synergia Socioambiental

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

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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