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1ª Edição da Conferência Ethos 360º em Belém do Pará, mais do que pauta, é um compromisso 
com a Amazônia 

Com 18 temas programados a serem desenvolvidos por dezenas de palestrantes em alto nível, 
vem aí a Conferência da Amazônia 

 
Desmatamento e produção, mulheres e poder, aprendizagem e trabalho infantil, 
desenvolvimento e biodiversidade, grandes obras e impacto ambiental, restauração e 
oportunidades, renda e inovação, comunidades e empreendedorismo, agricultura familiar e 
condições de trabalho, sustentabilidade, direitos humanos, governança e engajamento, 
integridade e transparência, gestão e impacto social, crescimento e progresso social, estímulo à 
pesquisa. 
 
A Conferência Ethos 360º vem para promover a reflexão e discussão dos grandes temas da 
Amazônia, no dia 31 de outubro em Belém/PA, mas também para buscar conhecimento, mostrar 
tendências globais, visualizar estratégias de negócios, promover o pensamento sustentável e a 
responsabilidade social, dentro de uma região extremamente fragilizada entre interesses 
econômicos e justiça social. 
 

“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. 

Imagine a soma das melhores experiências em gestão e sustentabilidade somado à 
responsabilidade social, com visão e aplicabilidade, num debate sobre o contexto amazônico? 
 
Quais são os objetivos da Conferência Ethos? 
• Reunir de forma concentrada e dinâmica conhecimento de ponta sobre as principais tendências 
globais da sustentabilidade, compreendendo-as no contexto brasileiro; 
• Entender e tratar a sustentabilidade como estratégia de negócios e diferencial competitivo para 
as empresas; 
• Debater e construir estratégias empresariais que contribuam para aumentar a competitividade 
das empresas e do país; 
• Sintetizar tendências e pautar o movimento de sustentabilidade e responsabilidade social no 
Brasil. 
 
Nos próximos dias enviaremos a todos um pouco de cada atividade que será debatida nos painéis 

da Conferência Ethos 360º em Belém, acompanhe e participe! 

Informações à imprensa 
SP - Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 9-8969-4495 | rromano@ethos.org.br 
PA – Oswaldo Braglia (assessoria Norte) | tel. (91) 98701-0288 | oswaldo@gsnoticias.com.br 
 
SERVIÇO 
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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 
INVESTIMENTO  
Empresas associadas: R$ 80,00  
Empresas não associadas: R$ 100,00 

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

