


























































Sustentar 2011 

Blog – MKT Três ponto Zero - MG 

(26/08/2011) 

Entre os dias 23 e 25 de agosto será realizado, em Belo Horizonte/MG, o Sustentar 2011 

– 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma 

associação de conferências, mesas-redondas, workshops e exposições sobre 

sustentabilidade que contará com a participação de especialistas, executivos, lideranças 

e autoridades em desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo. Com o tema 

Sustentabilidade na prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação, as 

discussões terão abordagem na questão ambiental e sua interatividade com os aspectos 

sociais, econômicos, políticos e culturais. A programação completa está disponível no 

site do evento, por meio do qual são feitas as inscrições. Também há informações sobre 

as edições passadas do Sustentar. Sustentar 2011 Data e Horário: 23/08, 19h às 21h. 24 

e 25/08, 8h às 18h Local: Minascentro – Av. Augusto de Lima, 785, Belo 

Horizonte/MG Tags:evento, inscrições, sustentabilidade, sustentabilidade empresarial, 

sustentar 

 

Sustentar 2011 quer aliar sustentabilidade à prática 

Planeta Lixo – MG 

(24/08/2011) 

Abertura A Sustentar 2011, 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, 

começou ontem no Minascentro em Belo Horizonte. Na abertura, professores, políticos 

e empreendedores deram uma amostra do que será debatido hoje (24) e amanhã (25). A 

solenidade de abertura teve clima de descontração, com apresentação de shows de 

música do jovem tenor mineiro Jean Willians e do violeiro Pereira da Viola. Adriano 

Magalhães, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

fez uma abordagem sobre o desenvolvimento da sustentabilidade nos últimos 30 anos 

no Brasil e uma breve análise do que precisa ser feito. “Nosso desafio é colocar o meio 

ambiente na tomada de decisão do desenvolvimento econômico. Ainda carecemos de 

fundos para apoiar as iniciativas verdes”, disse. Ele citou o Projeto Bolsa Verde, 

iniciativa que pretende remunerar trabalhadores pelos serviços ambientais prestados, por 

exemplo, na preservação de áreas verdes localizadas em propriedades rurais.  

 

O tenor Jean Willians Edson Cunha, da Petrobras, citou duas ferramentas importantes 

de gestão da empresa na busca pela sua sustentabilidade: a implantação da ISO 26000 e 

os relatórios de sustentabilidade anuais. “Hoje, diversos blogs e sites usam esses 

relatórios para questionar as empresas sobre sustentabilidade”, afirmou. Roberto 

Fagundes, presidente da ACMinas, fez uma retrospectiva dos últimos 10 anos e 

destacou os avanços na redução do consumo de energia elétrica e de combustível, 

aumento da reciclagem de materiais, num processo que chamou de nova economia. 

 



Sustentar 2011 | Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável 

Blog – Aldeia Comum – MG 

(23/08/2011) 

O SUSTENTAR 2011 – Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável é uma 

excelente oportunidade para promover um debate amplo de importantes questões 

socioambientais do planeta, do país e da comunidade. O evento conta com a 

participação de renomados especialistas, executivos, lideranças e autoridades nacionais 

e internacionais em desenvolvimento sustentável, gerando exposição de soluções para 

os desafios que a questão da sustentabilidade traz para governo, empresas e sociedade 

civil. O tema da quarta edição do SUSTENTAR 2011 será “Sustentabilidade na prática: 

tendências globais, inovação, oportunidades e educação”, assim como suas respectivas 

abordagens sociais, econômicas, ambientais e culturais. Sediado em Belo Horizonte há 

4 anos, desde a sua primeira edição, é considerado um dos mais representativos eventos 

sobre sustentabilidade do Brasil. A QUEM SE DESTINA Conhecimento, informação, 

emoção, atualização, debates, discussões, participação, intercâmbio. O SUSTENTAR 

2011 é o momento oportuno para gestores de responsabilidade socioambiental de 

empresas, governo, acadêmicos, mídia, todo cidadão, pessoas físicas e jurídicas, 

discutirem ideias, atitudes e soluções que contribuam para promover a construção de um 

mundo melhor, com responsabilidade ambiental, social, econômica e cultural. 

Programação A programação do Sustentar 2011 oferece atividades variadas, com o 

objetivo de discutir as questões do desenvolvimento sustentável e expor soluções junto 

aos vários segmentos da sociedade 

 

4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável 

220 i-SP 

(12/08/2011) 

 

O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo Horizonte, o 

4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – o Sustentar 2011, de 23 a 

25 de agosto, no Minascento, com o tema central “Sustentabilidade na prática: 

tendências globais, inovação, oportunidades e educação”. Serão 22 eventos simultâneos 

para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia verde, à 

responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a sustentabilidade, às 

mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à implantação de 

processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias da Mineração, 

do Petróleo e da Construção Civil, entre outros temas. Empresas e entidades de diversos 

setores, como Petrobras, Cemig, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, Fiemg, Global 

Reporting Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o Minascentro 

experiências, cases e discussões. As inscrições para o Sustentar 2011 devem ser feitas, 

por evento de interesse, pelo site www.sustentar.net. 

 

http://www.sustentar.net/


Belo Horizonte recebe maior fórum de sustentabilidade do país 

Blog – Sidney Rezende – RJ 

(26/07/2011) 

 

O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo Horizonte, o 

4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável - o Sustentar 2011, de 23 a 

25 de agosto, no Minascento, com o tema central "Sustentabilidade na prática: 

tendências globais, inovação, oportunidades e educação".  

 

Serão 22 eventos simultâneos para o debate de questões relacionadas ao 

desenvolvimento da economia verde, à responsabilidade socioambiental, às tecnologias 

e inovações para a sustentabilidade, às mudanças climáticas, aos fundos de 

investimentos sustentáveis e à implantação de processos sustentáveis na cadeia 

produtiva de setores como as indústrias da Mineração, do Petróleo e da Construção 

Civil, entre outros temas. Empresas e entidades de diversos setores, como Petrobras, 

Cemig, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, Fiemg, Global Reporting Initiative, Sebrae, 

CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o Minascentro experiências, cases e discussões. 

O Sustentar 2011 vai contar com a presença de conferencistas internacionais como o 

ambientalista canadense Brian Milani, responsável pelo Programa de Negócios e 

Ambiente da Faculdade de Estudos Ambientais de York, Toronto, e o norte-americano 

Michael Shuman, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Econômico na Aliança de 

Negócios para Economias Locais dos Estados Unidos. Milani, em seu livro "Planejando 

a Economia Verde: a Alternativa Pós-industrial para a Globalização Corporativa", 

editado em 2006, propôs dez princípios para que a economia verde seja colocada em 

prática.  

Já Michael Shuman é especialista em economias comunitárias e vantagens de negócios 

para as pequenas empresas. O evento vai ter ainda a contribuição, por meio de 

videoconferência, da economista britânica Hazel Henderson, fundadora da Ethical 

Markets Media, consultora em desenvolvimento sustentável, e autora do livro "Ethical 

Markets: Growing The Green Economy". Entre as personalidades em destaque no 

ativismo ambiental brasileiro que já confirmaram presença no Sustentar 2011 estão o 

ambientalista Fábio Feldman, o consultor ambiental Sérgio Besserman, o presidente da 

Associação dos Catadores de Papel e de Materiais Recicláveis do Aterro de Jardim 

Gramacho, no Rio de Janeiro, e protagonista do documentário "Lixo Extraordinário", 

Tião Santos, e Thiago Vinícius, jovem de 21 anos, criador do Banco Comunitário União 

Sampaio, que mantém linhas de microcrédito para os moradores do bairro Jardim Maria 

Sampaio, comunidade carente da periferia de São Paulo. Os organizadores do evento, 

que terá no total 250 palestrantes, esperam reunir mais de 4 mil congressistas e receber 

público superior a 6,5 mil visitantes. As inscrições para o Sustentar 2011 devem ser 

feitas, por evento de interesse, pelo site www.sustentar.net. 

 

http://www.sustentar.net/


Fórum sobre sustentabilidade é realizado em Belo Horizonte 

Jornal Web Minas – BH 

(24/08/2011) 

O 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável debate o tema 

“Sustentabilidade na prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação” 

em Belo Horizonte, até esta quinta-feira (25). Os organizadores do evento, que reúne 

250 palestrantes, esperam mais de quatro mil congressistas e público superior a seis mil 

visitantes. Faça a inscrição para o Sustentar 2011. 

 

Sustentar 2011 falará de tendências globais e inovação 

Blog – Movimento Nossa BH – MG 

(22/08/2011) 

 

Entre os dias 23 e 25 de agosto será realizado, em Belo Horizonte/MG, o Sustentar 2011 

– 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma 

associação de conferências, mesas-redondas, workshops e exposições sobre 

sustentabilidade que contará com a participação de especialistas, executivos, lideranças 

e autoridades em desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo. Com o tema 

Sustentabilidade na prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação, as 

discussões terão abordagem na questão ambiental e sua interatividade com os aspectos 

sociais, econômicos, políticos e culturais. A programação completa está disponível no 

site do evento, por meio do qual são feitas as inscrições. Também há informações sobre 

as edições passadas do Sustentar. Sustentar 2011 Data e Horário: 23/08, 19h às 21h. 24 

e 25/08, 8h às 18h Local: Minascentro - Av. Augusto de Lima, 785, Belo Horizonte/MG 

Inscrições pelo site Sustentar 

 

BH recebe maior Fórum de Sustentabilidade do País: O Sustentar 2011 

Engenharia de Minas 

(22/08/2011) 

 

Especialistas nacionais e internacionais se reúnem no Minascentro entre 23 e 25 de 

agosto em conferências, palestras, debates e workshops distribuídos em 22 eventos 

simultâneos  

O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo Horizonte, o 

4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – o Sustentar 2011, de 23 

a25 de agosto, no Minascento, com o tema central “Sustentabilidade na prática: 

tendências globais, inovação, oportunidades e educação”. Serão 22 eventos simultâneos 

para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia verde, à 

responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a sustentabilidade, às 

mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à implantação de 



processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias da Mineração, 

do Petróleo e da Construção Civil, entre outros temas. Empresas e entidades de diversos 

setores, como Petrobras, Cemig, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, Fiemg, Global 

Reporting Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o Minascentro 

experiências, cases e discussões. O Sustentar 2011 vai contar com a presença de 

conferencistas internacionais como o ambientalista canadense Brian Milani, responsável 

pelo Programa de Negócios e Ambiente da Faculdade de Estudos Ambientais de York, 

Toronto, e o norte-americano Michael Shuman, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento 

Econômico na Aliança de Negócios para Economias Locais dos Estados Unidos. 

Milani, em seu livro “Planejando a Economia Verde: a Alternativa Pós-industrial para a 

Globalização Corporativa”, editado em 2006, propôs dez princípios para que a 

economia verde seja colocadaem prática. JáMichaelShuman é especialista em 

economias comunitárias e vantagens de negócios para as pequenas empresas. O evento 

vai ter ainda a contribuição, por meio de videoconferência, da economista britânica 

Hazel Henderson, fundadora da Ethical Markets Media, consultora em desenvolvimento 

sustentável, e autora do livro “Ethical Markets: Growing The Green Economy”. Entre as 

personalidades em destaque no ativismo ambiental brasileiro que já confirmaram 

presença no Sustentar 2011 estão o consultor ambiental Sérgio Besserman, o presidente 

da Associação dos Catadores de Papel e de Materiais Recicláveis do Aterro de Jardim 

Gramacho (RJ) e protagonista do documentário Lixo Extraordinário, Tião Santos, e 

Thiago Vinícius, jovem de 21 anos, criador do Banco Comunitário União Sampaio, que 

mantém linhas de microcrédito para os moradores do bairro Jardim Maria Sampaio, 

comunidade carente da periferia de São Paulo. Durante os três dias de Fórum será 

realizado o 4º Salão de Tecnologias, Produtos e Serviços de Responsabilidade 

Socioambiental e Turismo Sustentável. Serão apresentadas novidades de produtos 

ecologicamente corretos, e será aberto ao público. O Sustentar 2011 vai monitorar a 

liberação dos gases de efeito estufa durante todo o Fórum, parceria que realiza com a 

Waycarbon, uma das cinco maiores empresas do mercado de crédito de carbono da 

América Latina. Os organizadores do evento, que terá no total 250 palestrantes, esperam 

reunir mais de 4 mil congressistas e receber público superior a 6,5 mil visitantes. As 

inscrições para o Sustentar 2011 devem ser feitas, por evento de interesse, pelo site 

www.sustentar.net. Fonte : Assessoria de Imprensa Sustentar 2011 

Sustentar 2011 

Clube Online – SP 

(24/08/2011) 

 

A redatora Camila Dammann, da Giovanni+DraftFCB, irá apresentar case desenvolvido 

pela agência para a Gafisa no Fórum Comunicação e Responsabilidade Socioambiental, 

que acontece até 25 de agosto, em Belo Horizonte. O convite surgiu por conta do 

projeto Edíficio Colaborativo (leia aqui), que será construído baseado nas sugestões dos 

consumidores. A criativa será uma das participantes do painel desta quinta-feira (25), 

que abordará o tema “Senso de urgência: a mídia e o marketing em conectividade com 

as ferramentas da sustentabilidade para uma mudança rápida voltada para a 



conscientização global”. O evento faz parte do "Sustentar 2011", Fórum Internacional 

de Desenvolvimento Sustentável. 

 

4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável 

Hábitos e Habitat – MG 

(15/07/2011) 

 

Entre os dias 23 e 25 de agosto será realizado, em Belo Horizonte/MG, o Sustentar 2011 

– 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma 

associação de conferências, mesas-redondas, workshops e exposições sobre 

sustentabilidade que contará com a participação de especialistas, executivos, lideranças 

e autoridades em desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo. Com o tema 

Sustentabilidade na prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação, as 

discussões terão abordagem na questão ambiental e sua interatividade com os aspectos 

sociais, econômicos, políticos e culturais. A programação completa está disponível no 

site do evento, por meio do qual são feitas as inscrições. Também há informações sobre 

as edições passadas do Sustentar.  

 

Economia Verde I – Economia Verde II 

DCI Online – SP 

(14/07/2011) 

 

Economia verde I O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em 

Belo Horizonte, o 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável - o 

Sustentar 2011, em agosto. Com o tema central "Sustentabilidade na prática”, serão 22 

eventos simultâneos para o debate de questões relacionadas ao avanço da economia 

verde. Economia verde II Um dos focos será a implantação de processos sustentáveis na 

cadeia produtiva de setores como as indústrias da mineração, do petróleo e da 

construção civil. Petrobras, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, Fiemg, Global 

Reporting Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar suas experiências, cases 

e discussões. 

 

4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – Sustentar 2011 

Eco Desenvolvimento.org – MG 

(15/07/2011) 

 

O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo Horizonte, o 

4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – o Sustentar 2011, de 23 a 

25 de agosto, no Minascento, com o tema central “Sustentabilidade na prática: 

tendências globais, inovação, oportunidades e educação”. Serão 22 eventos simultâneos 



para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia verde, à 

responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a sustentabilidade, às 

mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à implantação de 

processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias da Mineração, 

do Petróleo e da Construção Civil, entre outros temas. Empresas e entidades de diversos 

setores, como Petrobras, Cemig, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, Fiemg, Global 

Reporting Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o Minascentro 

experiências, cases e discussões. As inscrições para o Sustentar 2011 devem ser feitas, 

por evento de interesse, pelo site www.sustentar.net. 

 

Sustentar 2011 – Belo Horizonte recebe maior fórum de sustentabilidade do país 

Caxias Digital – RS 

(12/07/2011) 

 

Especialistas nacionais e internacionais se reúnem no Minascentro entre 23 e 25 de 

agosto em conferências, palestras, debates e workshops distribuídos em 22 eventos 

simultâneos. O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo 

Horizonte, o 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – o Sustentar 

2011, de 23 a 25 de agosto, no Minascento, com o tema central “Sustentabilidade na 

prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação”. Serão 22 eventos 

simultâneos para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia 

verde, à responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a 

sustentabilidade, às mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à 

implantação de processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias 

da Mineração, do Petróleo e da Construção Civil, entre outros temas. Empresas e 

entidades de diversos setores, como Petrobras, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, 

Fiemg, Global Reporting Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o 

Minascentro experiências, cases e discussões  

 

O Sustentar 2011 vai contar com a presença de conferencistas internacionais como o 

ambientalista canadense Brian Milani, responsável pelo Programa de Negócios e 

Ambiente da Faculdade de Estudos Ambientais de York, Toronto, e o norte-americano 

Michael Shuman, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Econômico na Aliança de 

Negócios para Economias Locais dos Estados Unidos. Milani, em seu livro “Planejando 

a Economia Verde: a Alternativa Pós-industrial para a Globalização Corporativa”, 

editado em 2006, propôs dez princípios para que a economia verde seja colocada em 

prática. Já Michael Shuman é especialista em economias comunitárias e vantagens de 

negócios para as pequenas empresas. O evento vai ter ainda a contribuição, por meio de 

videoconferência, da economista britânica Hazel Henderson, fundadora da Ethical 

Markets Media, consultora em desenvolvimento sustentável, e autora do livro “Ethical 

Markets: Growing The Green Economy”. Entre as personalidades em destaque no 

ativismo ambiental brasileiro que já confirmaram presença no Sustentar 2011 estão o 

ambientalista Fábio Feldman, o consultor ambiental Sérgio Besserman, o presidente da 

Associação dos Catadores de Papel e de Materiais Recicláveis do Aterro de Jardim 

Gramacho (RJ) e protagonista do documentário Lixo Extraordinário, Tião Santos, e 

http://www.sustentar.net/


Thiago Vinícius, jovem de 21 anos, criador do Banco Comunitário União Sampaio, que 

mantém linhas de microcrédito para os moradores do bairro Jardim Maria Sampaio, 

comunidade carente da periferia de São Paulo,. Os organizadores do evento, que terá no 

total 250 palestrantes, esperam reunir mais de 4 mil congressistas e receber público 

superior a 6,5 mil visitantes. 

 

Sustentar 2011 falará de tendências globais e inovação 

Abril.com – SP 

(12/07/2011) 

 

Entre os dias 23 e 25 de agosto será realizado, em Belo Horizonte/MG, o Sustentar 2011 

– 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma 

associação de conferências, mesas-redondas, workshops e exposições sobre 

sustentabilidade que contará com a participação de especialistas, executivos, lideranças 

e autoridades em desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo. Com o tema 

Sustentabilidade na prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação, as 

discussões terão abordagem na questão ambiental e sua interatividade com os aspectos 

sociais, econômicos, políticos e culturais. A programação completa está disponível no 

site do evento, por meio do qual são feitas as inscrições. Também há informações sobre 

as edições passadas do Sustentar.  

 

BH sedia maior fórum de sustentabilidade do país 

Celulosa Online 

(10/07/2011) 

 

Especialistas se reúnem no MinasCento entre 23 e 25 de agosto em 22 eventos 

simultâneos O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo 

Horizonte, o 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável ? o Sustentar 

2011, de 23 a 25 de agosto, no Minascento, com o tema central ?Sustentabilidade na 

prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação?. Serão 22 eventos 

simultâneos para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia 

verde, à responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a 

sustentabilidade, às mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à 

implantação de processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias 

da Mineração, do Petróleo e da Construção Civil, entre outros temas. Empresas e 

entidades de diversos setores, como Petrobras, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, 

Fiemg, Global Reporting Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o 

Minascentro experiências, cases e discussões. O Sustentar 2011 vai contar com a 

presença de conferencistas internacionais como o ambientalista canadense Brian Milani, 

responsável pelo Programa de Negócios e Ambiente da Faculdade de Estudos 

Ambientais de York, Toronto, e o norte-americano Michael Shuman, diretor de 



Pesquisa e Desenvolvimento Econômico na Aliança de Negócios para Economias 

Locais dos Estados Unidos. Milani, em seu livro ?Planejando a Economia Verde: a 

Alternativa Pós-industrial para a Globalização Corporativa?, editado em 2006, propôs 

dez princípios para que a economia verde seja colocada em prática. Já Michael Shuman 

é especialista em economias comunitárias e vantagens de negócios para as pequenas 

empresas. O evento vai ter ainda a contribuição, por meio de videoconferência, da 

economista britânica Hazel Henderson, fundadora da Ethical Markets Media, consultora 

em desenvolvimento sustentável, e autora do livro ?Ethical Markets: Growing The 

Green Economy?. Entre as personalidades em destaque no ativismo ambiental brasileiro 

que já confirmaram presença no Sustentar 2011 estão o ambientalista Fábio Feldman, o 

consultor ambiental Sérgio Besserman, o presidente da Associação dos Catadores de 

Papel e de Materiais Recicláveis do Aterro de Jardim Gramacho (RJ) e protagonista do 

documentário Lixo Extraordinário, Tião Santos, e Thiago Vinícius, jovem de 21 anos, 

criador do Banco Comunitário União Sampaio, que mantém linhas de microcrédito para 

os moradores do bairro Jardim Maria Sampaio, comunidade carente da periferia de São 

Paulo,. Os organizadores do evento, que terá no total 250 palestrantes, esperam reunir 

mais de 4 mil congressistas e receber público superior a 6,5 mil visitantes.  

 

Dica | Evento | Sustentar 2011 

Terra SambaQui-PR 

(21/07/2011) 

 

Em Agosto, entre os dias 22 e 25, acontecerá em Belo Horizonte o Sustentar – 4 Fórum 

Internacional do Desenvolvimento Sustentável. O tema será : Sustentabilidade na 

prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação, e contará com 

especialistas, lideranças, executivos em desenvolvimento sustentável do Brasil e do 

mundo todo em workshops, mesas-redondas, entre outros. Acesse o site do EVENTO. 

 

Sustentar 2011 – 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável 

Rede NGA-MG 

(15/07/2011) 

 

Detalhes do evento Horário: 23 agosto 2011 às 19:00 a 25 agosto 2011 às 18:00 Local: 

Minascentro Rua: AV. Augusto de Lima, 785 - Lourdes Cidade: Belo Horizonte Site ou 

Mapa: http://sustentar.net/local.asp Telefone: (31) 2515-3382 Tipo de evento: fórum 

Organizado por: Instituto Sustentar Última atividade: 13 Jun Descrição do evento.O 

SUSTENTAR 2011 é uma excelente oportunidade para promover um debate amplo de 

importantes questões socioambientais do planeta, do país e da comunidade. O evento 

conta com a participação de renomados especialistas, executivos, lideranças e 

autoridades nacionais e internacionais em desenvolvimento sustentável, gerando 

exposição de soluções para os desafios que a questão da sustentabilidade traz para 



governo, empresas e sociedade civil. O tema da quarta edição do SUSTENTAR 2011 

será "Sustentabilidade na prática: tendências globais, inovação, oportunidades e 

educação", assim como suas respectivas abordagens sociais, econômicas, ambientais e 

culturais.  

 

Sustentar 2011 

Abraesel – MG 

(15/07/2011) 

 

O SUSTENTAR 2011 - Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável 

promove um debate amplo de importantes questões socioambientais do planeta, do país 

e da comunidade. O evento conta com a participação de renomados especialistas, 

executivos, lideranças e autoridades nacionais e internacionais em desenvolvimento 

sustentável, gerando exposição de soluções para os desafios que a questão da 

sustentabilidade traz para governo, empresas e sociedade civil. 

 

Belo Horizonte receba maior fórum de sustentabilidade do país: Sustentar 2011 

Blog – Acamjg/MG 

(15/07/2011) 

 

Especialistas nacionais e internacionais se reúnem no Minascentro entre 23 e 25 de 

agosto em conferências, palestras, debates e workshops distribuídos em 22 eventos 

simultâneos. O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo 

Horizonte, o 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – o Sustentar 

2011, de 23 a 25 de agosto, no Minascento, com o tema central “Sustentabilidade na 

prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação”. Serão 22 eventos 

simultâneos para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia 

verde, à responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a 

sustentabilidade, às mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à 

implantação de processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias 

da Mineração, do Petróleo e da Construção Civil, entre outros temas. Empresas e 

entidades de diversos setores, como Petrobras, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, 

Fiemg, Global Reporting Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o 

Minascentro experiências, cases e discussões. O Sustentar 2011 vai contar com a 

presença de conferencistas internacionais como o ambientalista canadense Brian Milani, 

responsável pelo Programa de Negócios e Ambiente da Faculdade de Estudos 

Ambientais de York, Toronto, e o norte-americano Michael Shuman, diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento Econômico na Aliança de Negócios para Economias 

Locais dos Estados Unidos. Milani, em seu livro “Planejando a Economia Verde: a 

Alternativa Pós-industrial para a Globalização Corporativa”, editado em 2006, propôs 

dez princípios para que a economia verde seja colocada em prática. Já Michael Shuman 



é especialista em economias comunitárias e vantagens de negócios para as pequenas 

empresas. O evento vai ter ainda a contribuição, por meio de videoconferência, da 

economista britânica Hazel Henderson, fundadora da Ethical Markets Media, consultora 

em desenvolvimento sustentável, e autora do livro “Ethical Markets: Growing The 

Green Economy”. Entre as personalidades em destaque no ativismo ambiental brasileiro 

que já confirmaram presença no Sustentar 2011 estão o ambientalista Fábio Feldman, o 

consultor ambiental Sérgio Besserman, o presidente da Associação dos Catadores de 

Papel e de Materiais Recicláveis do Aterro de Jardim Gramacho (RJ) e protagonista do 

documentário Lixo Extraordinário, Tião Santos, e Thiago Vinícius, jovem de 21 anos, 

criador do Banco Comunitário União Sampaio, que mantém linhas de microcrédito para 

os moradores do bairro Jardim Maria Sampaio, comunidade carente da periferia de São 

Paulo,. Os organizadores do evento, que terá no total 250 palestrantes, esperam reunir 

mais de 4 mil congressistas e receber público superior a 6,5 mil visitantes. As inscrições 

para o Sustentar 2011 devem ser feitas, por evento de interesse, pelo site. 

 

4º Sustentar 2011 – Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável 

CR Rio-SP 

(01/08/2011) 

 

O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo Horizonte, o 

4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – o Sustentar 2011, de 23 a 

25 de agosto, no Minascento, com o tema central “Sustentabilidade na prática: 

tendências globais, inovação, oportunidades e educação”. Serão 22 eventos simultâneos 

para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia verde, à 

responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a sustentabilidade, às 

mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à implantação de 

processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias da Mineração, 

do Petróleo e da Construção Civil, entre outros temas.  

 

Sustentar 2011 – Fórum Cidades Mineradoras 

IIEDE – RS 

(01/08/2011) 

 

Sustentar 2011 - Fórum Cidades Mineradoras, com o tema: A mineração e o 

Desenvolvimento Municipal Sustentável, no dia 23 de agosto às 14h30min., no 

Minascentro, Belo Horizonte/MG. 

 

 



BH recebe maior fórum de sustentabilidade do país – Sustentar 2011 

Porto de Galinhas – PE 

(03/08/2011) 

 

Belo Horizonte recebe maior fórum de sustentabilidade do país: o Sustentar 2011 

Especialistas nacionais e internacionais se reúnem no Minascentro entre 23 e 25 de 

agosto em conferências, palestras, debates e workshops distribuídos em 22 eventos 

simultâneos. O Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental realiza, em Belo 

Horizonte, o 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – o Sustentar 

2011, de 23 a 25 de agosto, no Minascento, com o tema central “Sustentabilidade na 

prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação”. Serão 22 eventos 

simultâneos para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia 

verde, à responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a 

sustentabilidade, às mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à 

implantação de processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias 

da Mineração, do Petróleo e da Construção Civil, entre outros temas. Empresas e 

entidades de diversos setores, como Petrobras, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, 

Fiemg, Global Reporting Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o 

Minascentro experiências, cases e discussões. O Sustentar 2011 vai contar com a 

presença de conferencistas internacionais como o ambientalista canadense Brian Milani, 

responsável pelo Programa de Negócios e Ambiente da Faculdade de Estudos 

Ambientais de York, Toronto, e o norte-americano Michael Shuman, diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento Econômico na Aliança de Negócios para Economias 

Locais dos Estados Unidos. Milani, em seu livro “Planejando a Economia Verde: a 

Alternativa Pós-industrial para a Globalização Corporativa”, editado em 2006, propôs 

dez princípios para que a economia verde seja colocada em prática. Já Michael Shuman 

é especialista em economias comunitárias e vantagens de negócios para as pequenas 

empresas. O evento vai ter ainda a contribuição, por meio de videoconferência, da 

economista britânica Hazel Henderson, fundadora da Ethical Markets Media, consultora 

em desenvolvimento sustentável, e autora do livro “Ethical Markets: Growing The 

Green Economy”. Entre as personalidades em destaque no ativismo ambiental brasileiro 

que já confirmaram presença no Sustentar 2011 estão o ambientalista Fábio Feldman, o 

consultor ambiental Sérgio Besserman, o presidente da Associação dos Catadores de 

Papel e de Materiais Recicláveis do Aterro de Jardim Gramacho (RJ) e protagonista do 

documentário Lixo Extraordinário, Tião Santos, e Thiago Vinícius, jovem de 21 anos, 

criador do Banco Comunitário União Sampaio, que mantém linhas de microcrédito para 

os moradores do bairro Jardim Maria Sampaio, comunidade carente da periferia de São 

Paulo,. Os organizadores do evento, que terá no total 250 palestrantes, esperam reunir 

mais de 4 mil congressistas e receber público superior a 6,5 mil visitantes. As inscrições 

para o Sustentar 2011 devem ser feitas, por evento de interesse, pelo site 

[www.sustentar.net]. 

 



Sustentar 2011 

Agenda Sustentável – SP 

(09/08/2011) 

 

O Sustentar 2011- 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável , será 

realizado de 23 a 25 de agosto, no Minascento - em Belo Horizonte e terá como tema 

central a “Sustentabilidade na prática: tendências globais, inovação, oportunidades e 

educação”. Serão 22 eventos simultâneos para o debate de questões relacionadas ao 

desenvolvimento da economia verde, à responsabilidade socioambiental, às tecnologias 

e inovações para a sustentabilidade, às mudanças climáticas, aos fundos de 

investimentos sustentáveis e à implantação de processos sustentáveis na cadeia 

produtiva de setores como as indústrias da Mineração, do Petróleo e da Construção 

Civil, entre outros temas. 

 

Congresso Secretária 2011 

BH espera por você 

(11/08/2011) 

 

O Congresso Secretária está em sua décima primeira edição, em Minas Gerais será 

realizado no dia 07 de Outubro no SENAC MG em Belo Horizonte. Confira a 

programação: Gestão de Pessoas O novo desenho organizacional no mundo moderno. 

Onde as secretárias estão inseridas neste processo? Finanças Comportamentais: mais 

dinheiro, mais vida.  

 

Paulo César de Oliveira – Vem aí Sustentar 2011 

Blog do PCO-MG 

(21/08/2011) 

 

Especialistas nacionais e internacionais se reúnem no Minascentro entre 23 e 25 de 

agosto em conferências, palestras, debates e workshops durante o 4º Fórum 

Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – o Sustentar 2011, realizado pelo 

Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental. Serão 22 eventos simultâneos 

para o debate de questões relacionadas ao desenvolvimento da economia verde, à 

responsabilidade socioambiental, às tecnologias e inovações para a sustentabilidade, às 

mudanças climáticas, aos fundos de investimentos sustentáveis e à implantação de 

processos sustentáveis na cadeia produtiva de setores como as indústrias da mineração, 

do petróleo e da construção Civil, entre outros temas. Empresas e entidades de diversos 

setores, como Petrobras, Fundação Dom Cabral, SindiExtra, Fiemg, Global Reporting 

Initiative, Sebrae, CBIC e Instituto Inhotim vão levar para o Minascentro experiências, 

cases e discussões. O Sustentar 2011 vai contar com a presença de conferencistas 

internacionais como o ambientalista canadense Brian Milani, responsável pelo 



Programa de Negócios e Ambiente da Faculdade de Estudos Ambientais de York, 

Toronto, e o norte-americano Michael Shuman, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento 

Econômico na Aliança de Negócios para Economias Locais dos Estados Unidos. Os 

organizadores do evento, que terá no total 250 palestrantes, esperam reunir mais de 4 

mil congressistas e receber público superior a 6,5 mil visitantes. 

 

  

 

 

 


