Como participar
Toda empresa com alguma atividade no
município de São Paulo, independentemente

Iniciativa:
Fórum Empresarial

do porte ou da área de atuação, pode fazer
parte do Fórum Empresarial de Apoio à

de Apoio à Cidade de

Cidade de São Paulo.

São Paulo

Os interessados podem se manifestar pelo
e-mail contato@forumempresarialsp.org.br

Por uma cidade justa e sustentável

Agenda 2010

www.ethos.org.br

14/05, das 11h30 às 13h, no Hotel Transamérica, em São Paulo – lançamento do Fórum
Empresarial de Apoio à Cidade de São Paulo
durante a Conferência Internacional do Instituto Ethos.

18 a 20/10, no Novotel, em São Paulo –
Conferência “O que as empresas fazem e
podem fazer por São Paulo”.

Mais informações sobre os próximos
eventos estão disponíveis nos sites:
www.ethos.org.br
www.nossasaopaulo.org.br

www.nossasaopaulo.org.br
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Objetivos do Fórum Empresarial
de Apoio à Cidade de São Paulo
>>> Mobilizar as empresas para participar do
Fórum Empresarial;
>>> Pesquisar e visibilizar ações e investimentos
empresariais já existentes para gerar referências e exemplaridade;
>>> Oferecer informações e diagnósticos sobre a
cidade de São Paulo para otimizar ações e
investimentos sociais das empresas;
>>> Elaborar um roteiro de ações e investimentos
empresariais que seriam exemplares e prioritários para o desenvolvimento justo e
sustentável da cidade de São Paulo;
>>> Facilitar parcerias e diálogos entre empresas,
entre empresas e organizações sociais e
entre empresas e o poder público visando ao
desenvolvimento justo e sustentável da
cidade de São Paulo;
>>> Promover avaliações periódicas sobre os
impactos das ações empresariais no desenvolvimento justo e sustentável da cidade de
São Paulo, acompanhando a evolução dos
principais indicadores da cidade e de suas
regiões;
>>> Incentivar a criação de fóruns semelhantes
em outras cidades brasileiras e promover o
intercâmbio entre eles.

