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Como o desmatamento prejudica as relações do Brasil com a União Europeia? 

Questão climática é um dos temas do 14º dia de Conferência Ethos 2020 
 
Nessa semana, completaremos 65 painéis da Conferência Ethos 2020 em quase 3 meses de evento virtual e gratuito, 
que teve início em 2 de julho, com transmissão semanal, às quintas-feiras, a partir das 15 horas, no canal do Ethos no 
YouTube. 
 
Acompanhe a programação desta quinta-feira, 1 de outubro: 
 
15h - Tributação progressiva e o combate às desigualdades - razões econômicas e alternativas para um mercado mais 
dinâmico 
 
Esse painel irá discutir o papel da tributação para redução direta da desigualdade, para mobilidade social, crescimento 
econômico e para o dinamismo do mercado. O painel também ajudará a esclarecer os impactos econômicos e políticos 
da concentração da riqueza. 
 
Para falar sobre o tema, contaremos com: Celia Kerstenetzky, professora titular do Instituto de Economia da UFRJ; 
Ursula Dias Peres, professora doutora da EACH/USP nos cursos de graduação e mestrado de Gestão de Políticas Públicas 
e do programa de mestrado em Mudança Social e Participação Política; e, Marina Ferro, gerente executiva do Instituto 
Ethos 
 
16h50 - Desocupação juvenil e o legado da pandemia - a dificuldade de ser jovem no Brasil 
 
O terceiro encontro da série de diálogos com jovens sobre a pandemia e a recessão da economia no Brasil, terá a 
participação de: Frei David Raimundo dos Santos, presidente da Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes 
(Educafro);  Livia de Tommasi, professora do Bacharelado em Políticas Públicas e do programa de pós-graduação em 
Ciências Humanas e Sociais da UFABC; Mirtes Santos, quilombola do Espírito Santo (ES), idealizadora, fundadora e 
diretora executiva do Pretaria BlackBooks & Blackids; e, Scarlett Rodrigues, analista de Projetos do Instituto Ethos. 
 
18h20 - Acordo UE - Mercosul - por que o Brasil precisa de medidas concretas contra o desmatamento? 
 
Para responder a essa e outras questões, teremos: Carlos Rittl, ambientalista, pesquisador e membro sênior do Instituto 
for Advanced Sustainability Studies (IASS); Cornelis van Rij, embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil; e, Perrine 
Fournier, promotora de floresta e comércio da Fern. 
 
O objetivo do painel é dialogar sobre as correlações entre o debate no âmbito da União Europeia sobre o Green Deal, 
as negociações com o Mercosul e o cenário de urgência climática global.  
 
19h30 - O acesso universal à informação e o avanço de sociedades de conhecimento inclusivas 
 
O objetivo do painel é promover o diálogo sobre as correlações entre a transformação digital, acesso e avanços da 
ciência, cooperação internacional e modos de enfrentamento às desigualdades.  
 

https://www.youtube.com/user/InstitutoEthos?feature=watch
https://www.youtube.com/user/InstitutoEthos?feature=watch


 

A Conferência Ethos é uma realização do Instituto Ethos. Patrocínio Bronze: Alcoa, Braskem, Hydro, Natura, Petrobras e Shell. Transportadora 
Oficial: Gol. Apoio: Boris, Rede Educare e Unimed - BH 

Julia Rocha, coordenadora interina do programa de Acesso à Informação da ARTIGO 19 irá conversar com Paula Oda, 
coordenadora de Projetos de Integridade do Instituto Ethos. 
 
Serviço  
O quê: Conferência Ethos Virtual 2020 
Quando: de 02 de julho à 17 de dezembro de 2020, sempre às quintas-feiras  
Onde: canal do Ethos no YouTube: https://bit.ly/2zWLIMx 
Informações: www.conferenciaethos.org 
Imprensa: Rejane Romano (assessora) | tel. (11) 3897-2416 | cel. 98969-4495 
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