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O quE é O SuSTENTAR 2011??

O Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável é uma iniciativa 
criada para facilitar o debate de importantes questões da sustentabilidade 
na sociedade atual. Sediado em Belo Horizonte há 4 anos, desde a sua 
primeira edição é considerado um dos mais representativos eventos sobre 
sustentabilidade do Brasil.

PuBlICO-AlvO

É uma oportunidade para gestores de responsabilidade socioambiental de 
empresas, governo, acadêmicos, todo cidadão, pessoas físicas e jurídicas, 
promoverem a construção de um mundo melhor, com responsabilidade 
ambiental, social e cultural.

POR quE PARTICIPAR?

O Fórum apresenta-se como uma excelente oportunidade de promoção 
da imagem institucional de sua organização junto à população, aos órgãos 
públicos, aos setores industriais, econômicos, financeiros, culturais, sociais e 
também junto à imprensa nacional e internacional. 
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EdIçãO PASSAdA - 2010

240 
Palestrantes

8 
Países

62 
Expositores

20 
Eventos 
simultâneos

3.680 
Congressistas

6.000 
visitantes

apoio:

realização:

SCDC-Brasil

patrocínio:

22 A 24 DE JUNHO 2010 - MINASCENTRO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

patrocínio:

SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA

Informaç ões :  (31) 2515.3382 - (31) 2516.3382 | sustentar@aol.com | info@sustentar.net 

Inscrições e programação pelo site: www.sustentar.net
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CONSTRUINDO CAMINHOS: 

ATIvIdAdES

Durante o 4º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, cerca 
de 200 palestrantes internacionais e nacionais estarão presentes e serão 
programados mais de 15 eventos, nas seguintes modalidades: 

. FóruNS . SEmiNáriOS

. OlimpíAdA dA SuSTENTAbilidAdE . WOrkShOpS 

. FEirA dE prOduTOS E SErviçOS . OFiCiNAS  

. CurSOS . diálOgOS 

. rOdAdAS dE NEgóCiOS . ENCONTrOS TéCNiCOS

Confira outras 
vantagens que 
o SuSTENTAR 
traz para a sua
organização 

•  Expor o seu produto, serviço ou projeto para 
 um público formador de opinião;

•  Estimular parcerias e captar novos mercados e clientes;

•  Oportunidade para contatar palestrantes internacionais  
 e nacionais;

•  Promover a troca de informações de tecnologias   
 ambientais

•  Associar a marca da empresa a iniciativas inovadoras 



Apoio

Realização

CONTATOS

Tel.:  (31) 2515.3382 / (31) 2516-3382 
Cel:  (31) 9149-4071 

Email:  lucimara@sustentar.net
             info@sustentar.net

Site:  www.sustentar.net


