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Conferência Ethos 360º chega a Belém do Pará 

Primeira edição do evento na região norte acontece no dia 31 de outubro 

 

A primeira edição da Conferência Ethos 360º em Belém do Pará debate os esforços, iniciativas e 
inovações que agregam valor à produção e crescimento sustentável das empresas e 
concretizam o desenvolvimento econômico e social da região norte.  

O evento, que é organizado pelo Instituto Ethos, tem a expectativa de reunir 500 

participantes que irão acompanhar mais de 20 atividades, divididas em três palcos 

simultâneos, onde 50 lideranças discutirão as tendências, desafios e estratégias que podem 

impactar o desenvolvimento social e econômico do estado e da Amazônia legal. 

Após realizações no Rio de Janeiro e em São Paulo a chegada à Belém tem o objetivo de 
promover iniciativas sustentáveis e o engajamento das cadeias produtivas dos setores 
prioritários para o estado do Pará e da região norte, entre elas: agronegócio, mineração, 
agricultura familiar, serviços ambientais, biodiversidade, indústria florestal, energia e logística. 

A programação do evento, que será divulgada em breve, conta com painéis sobre o 

incentivo para restaurar e produzir sem desmatar; os desafios das mulheres na Amazônia; 

biodiversidade, impactos socioambientais e estímulo a novos empreendedores, entre 

outros. Acompanhe a programação da Conferência Ethos em Belém do Pará aqui. 

Sobre a Conferência Ethos 360° 2017 

A Conferência  Ethos 360° acontece em Belém do Pará, no dia 31 de outubro. São esperados 500 

participantes que acompanharão uma programação dinâmica. Um espaço ímpar para o network e a 

troca de experiências. 

As palestras são realizadas simultaneamente em um mesmo espaço, no formato 360º, no qual, 

sem divisórias ou isolamento acústico, os participantes podem migrar de um painel para outro e 

através de fones de ouvido, alternar a audiência conforme o interesse e, assim, aproveitar 

melhor os diálogos que acontecem em 3 palcos. 

Neste ano, após a realização da segunda edição da Conferência Ethos, no Rio de Janeiro, em 
junho, e da 19ª edição em São Paulo, no mês de setembro, o maior evento sobre 
desenvolvimento e negócios sustentáveis chega à Belém do Pará. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ce2017.org/programacao-1
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IMPRENSA 

 

 

SERVIÇO 

O quê: Conferência Ethos 360° 

Quando:  Dia 31 de outubro de 2017 

Local:  Belém do Pará 

Endereço: Inscrições e mais informações: www.ce2017.org 

 

INVESTIMENTO  

Empresas associadas: R$ 80,00 

Empresas não associadas: R$ 100,00 

 

Mais informações à imprensa 

Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 9-8969-4495 | rromano@ethos.org.br  
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