Atividades na Conferência Ethos analisam perspectivas sociais
Conferência Ethos traz reflexões sobre o Dia da Consciência Negra
A Conferência Ethos irá realizar duas atividades que propõem reflexões sobre temas na perspectiva social.
Com a proximidade do Dia da Consciência Negra, Scarlett Rodrigues, coordenadora de Projetos em Direitos
Humanos do Instituto Ethos, traz um histórico da representação negra no Brasil. Ainda nessa semana, a
Anglo American apresentará uma atividade sobre a atuação do setor de mineração dentro da agenda social
e ambiental.
Confira os detalhes da programação que vai ao ar pelo canal do Instituto Ethos no YouTube:
25/10/2022 – 15h00: Dia da Consciência Negra – Qual é a história que queremos contar?
Olhar para o passado e para a narrativa construída em torno da história da população negra no Brasil é
fundamental para a construção de cidadãos e de lideranças negras empoderadas para a busca da justiça
racial. O painel apresenta uma reflexão sobre a representação e construção da história negra no país.
Participante:
Scarlett Rodrigues, coordenadora de Projetos em Direitos Humanos do Instituto Ethos.
27/10/2022 – 16h10: Anglo American oferece: Como o setor de mineração pode colocar na prática os pilares
social e ambiental do ESG?

Como o setor de mineração pode colocar na prática os pilares social e ambiental do ESG? Como a atividade
pode contribuir para o desenvolvimento sustentável? Neste diálogo, discutiremos estas questões e traremos
exemplos práticos, como o programa Crescer, da Anglo American.
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Raphael Silva, coordenador de Reporte e Desempenho
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

