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Incentivos para restaurar e produzir sem desmatar e os desafios às mulheres amazônicas na 
Conferência Ethos 360º em Belém 

 
Evento acontece no dia 31 irá contar com mais de 20 atividades 

 
A Conferência inicia a maratona de palestras, num primeiro momento, debatendo a redução da 
pressão do desmatamento em pequenas e médias propriedades: incentivos para restaurar e 
produzir sem desmatar, com participações já confirmadas de Andréia Pinto, pesquisadora e 
Diretora Executiva do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e de Flavia 
Resende, coordenadora de projetos de políticas públicas e práticas empresariais do Instituto 
Ethos. 
 
Na sequência, um tema polêmico de impacto social: os desafios das mulheres da Amazônia, 
abordando violência, saúde, renda e emprego, com as presenças confirmadas de Adelina Braglia, 
coordenadora do Núcleo de Apoio aos Povos Indígenas, Comunidades Negras  e Remanescentes 
de Quilombo (Nupinq); Adriana Gomes Lima, sócia fundadora do Movimento de Mulheres das 
Ilhas de Belém (MMIB); Marina Ferro, gerente de políticas públicas e práticas empresariais do 
Instituto Ethos; e Tereza Cavalca, gerente de RH Regional Alumina Brasil da Alcoa e líder da Alcoa 
Women Network – AWN. 
 
“A Conferência Ethos 360° em Belém é uma demonstração do interesse do Instituto Ethos em 
ampliar o engajamento dos empreendimentos da Amazônia e das principais cadeias à agenda da 
sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, numa circunstância de grandes 
investimentos na região, e é um projeto dentre muitos que o Instituto Ethos pretende promover 
para estimular o uso de indicadores para negócios sustentáveis, a diversidade nas empresas e a 
integridade nas relações comerciais e nas cadeias de valor, na região amazônica”, destaca Edson 
Lopes, gerente de promoções e eventos do Instituto Ethos. 
 
Amanhã mais informações. 
 
SERVIÇO 
O quê: Conferência Ethos 360° 
Quando:  Dia 31 de outubro de 2017 
Local:  Salão B do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia 
Endereço: Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém - PA, 66613-902 
Inscrições e credenciamento: https://www.ce2017.org/cebl17 
 
INSCRIÇÕES DE IMPRENSA ATÉ DIA 20 DE OUTUBRO 
Informações à imprensa 
SP-Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. (11) 98969-4495 
| rromano@ethos.org.br 
PA – Oswaldo Braglia (assessoria Norte) | tel. (91) 98701-0288 | oswaldo@gsnoticias.com.br 
 

https://www.google.com.br/maps/search/Av.+Dr.+Freitas,+s%2Fn+-+Marco,+Bel%C3%A9m+-+PA,+66613-902/@-1.4265139,-48.4583891,16z?hl=pt-BR
https://www.ce2017.org/cebl17
mailto:rromano@ethos.org.br
mailto:oswaldo@gsnoticias.com.br

