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Especialistas dialogam sobre desenvolvimento sustentável e programas de incentivo  

Conheça as pautas da semana na Conferência Ethos 
 

Estamos quase na metade de novembro, mas a Conferência Ethos segue a todo vapor. Em mais uma 
semana repleta de atividades, especialistas dialogam sobre desenvolvimento sustentável e programas de 
impacto social. 
 
Conheça as atividades que vão ao ar pelo canal do Instituto Ethos no YouTube: 
 
15/11/2022 – 15h00: A moradia como a solução para a saúde pública 
 
Camila Jordan, da TETO, explora a situação habitacional brasileira e as correlações entre moradia e saúde 
pública. Vamos aprender sobre a relação entre os determinantes sociais da saúde – fatores que afetam 
diretamente a saúde das pessoas e têm raiz em condições sociais, e a moradia precária. Também ouviremos 
sobre os caminhos e soluções para agir sobre os problemas de moradia no país. 
 
Participante: 
Camila Jordan, diretora executiva da TETO Brasil 
 
17/11/2022 – 15h00: Itaú oferece: Empreendedorismo Negro como motor de inclusão social              
 
O Quartzo é um programa de aceleração liderado por mulheres negras na região do Rio Grande do Norte e 
promove troca de experiências e conhecimentos oferecendo acesso a ferramentas e estratégias para 
modelar negócios e oportunidades no mercado. A Conferência Ethos aborda o impacto social gerado pelo 
investimento nestes empreendimentos e o desenvolvimento dessas empreendedoras. 
 
Participantes: 
Bárbara Lopes, CEO do Bensá (startup de Educação Empreendedora Afrocentrada)  
Camila Pepe, superintendência de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco 
Maitê Lourenço, CEO e fundadora da Startup BlackRocks 
Mona Paula Santos da Nobrega Lira, gestora de Projetos do SEBRAE 
Wilza Santos, fundadora da Caju Maria 
 
17/11/22 – 16h10: Novelis oferece: O case de sucesso da circularidade do alumínio 
 
Neste painel, conheceremos os fatores de sucesso para a circularidade do alumínio, o papel da cadeia de 
reciclagem de latas para este desempenho e as contribuições e iniciativas da indústria de alumínio para a 
reciclagem do material. 
 
Participantes: 
Estevão Braga, diretor de Sustentabilidade da Ball  
Gustavo Faria, gerente sênior de Negócios de Metal da Novelis  
Juliana Soares, coordenadora de Engajamento com Associadas do Instituto Ethos (moderação) 
Renato Paquet, secretário-executivo do Recicla Latas e fundador e CEO da Polen 
 

https://www.youtube.com/user/InstitutoEthos


 

A Conferência Ethos é uma realização do Instituto Ethos. | Patrocínio Ouro: Gerdau | Patrocínio Bronze: Aché, Anglo American, 
Ball Corporation, Braskem, EDP, Hydro, Novelis, Protiviti/Aliant, Itaú e Natura. | Player Mensal: ArcelorMittal, HEINEKEN, 

Instituto Algar e Synergia. | Transportadora Oficial: Gol 

 
 
17/11/22 – 17h30: Hydro e Synergia oferecem: O papel do setor privado no desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia 
 
O objetivo dessa atividade é tecer um diálogo sobre o papel do setor privado no Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia. É possível promover um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia, 
respeitando os povos da região, a fauna, a flora e o meio ambiente? Qual é o papel do setor privado nesse 
sentido? Como o setor privado pode apoiar um modelo pautado no econômico, no social e no ambiental, 
aliados ao bem-estar humano na região? 
 
Participantes: 
Ana Lucia Araújo, líder de Comunicação e Eventos do Instituto Ethos (moderação) 
Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza, diretor-executivo do Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS) 
Eduardo Figueiredo, diretor de projetos e diretor do Fundo de Sustentabilidade da Hydro 
Mario Vasconcellos, líder do Centro de Estudos da Synergia Consultoria 
 
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 
 

https://www.conferenciaethos.org/
https://www.youtube.com/user/InstitutoEthos
https://www.youtube.com/user/InstitutoEthos
https://bit.ly/2zWLIMx
http://www.conferenciaethos.org/
https://www.instagram.com/conferenciaethos360/
mailto:imprensa@ethos.org.br

