
 
 

 

Reuniões das Comissões Técnicas e Fóruns 

FASC (Fórum de Ação Social e Cidadania) 

 

Sexta-feira (18 de Maio/2018) 

Horário Tema Apresentador 

14h00 -16h00 

Futuro e novas economias aplicados à ação 
social e cidadania. 
 
 
Que futuro você está construindo? 
 
Quais as competências para o século XXI? Sua 
empresa está preparada para as mudanças? 
Como alinhar o investimento social privado na 
construção do futuro desejado. 
 
Futuro e novas economias aplicados à ação social 
e cidadania. Que futuro você esta construindo? 
Quais as competências para o século XXI? Sua 
empresa está preparada para as mudanças? 
Como alinhar o investimento social privado na 
construção do futuro desejado. 

Palestrante: Lala Deheinzelin - uma das três 
principais futuristas da América Latina já 
tendo realizado trabalho em quatro 
continentes e está entre as 100 mulheres que 
estão cocriando um futuro colaborativo. 
 
Case: Programa de Relacionamento 
Comunitário - O investimento nas 
comunidades vizinhas dos empreendimentos 
imobiliários como estratégia de 
desenvolvimento e valorização do território e 
criação de uma pauta positiva em favor de 
sua empresa.  
 
Depoimento: José Luiz Esteves - Gestor 
Executivo de Sustentabilidade da MRV 
Engenharia 

16h00 – 16h15 Coffee-break 

16h00 -18h00 

Os desafios e as oportunidades da Ética e 
Compliance no setor da indústria da 
construção. 
 
 
Quais são os desafios e as oportunidades da 
implementação dos temas de ética e compliance 
na indústria da construção? Por meio da 
apresentação de cases, depoimentos e iniciativas 
desenvolvidas, representantes de várias 
organizações irão responder a essa questão e a 
outras questões que podem fazer o tema 
integridade avançar no setor da indústria da 
construção. 

Moderador: Fábio Risério – Sócio da Além 
das Palavras, consultoria que atua nos temas 
de integridade e sustentabilidade e 
desenvolve o Programa de Capacitação 
Semipresencial em Ética & Compliance 
oferecido pela CBIC a seus associados. 
 
Case: Marcos Mauro Pena – Presidente do 
Sinduscon-Maringá 
 
 
Case: André Tourinho – Compliance Officer 
da OAS. 
 
Depoimentos: representantes das entidades 
participantes do Programa de Capacitação 
Semipresencial em Ética & Compliance. 
 
 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O programa de trabalho do Fórum de Ação Social e Cidadania 

da CBIC – FASC/CBIC no 90º ENIC conta com o apoio do Serviço Social da Indústria - SESI. 


