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A Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável é 
uma instituição sem fins lucrativos, empenhada em fortalecer a atuação do profissional 
que atua com os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, de maneira 
diferenciada e complementar ao que vem sendo abordada por outras instituições que 
atuam neste tema. 

A organização tem o foco na atuação do profissional pelo desenvolvimento sustentável, 
uma categoria que congrega pessoas com crenças, competências e valores em comum, e 
que atuam diariamente para que o desenvolvimento sustentável aconteça. 

A entidade busca contribuir com o fortalecimento da atividade do profissional pelo 
desenvolvimento sustentável, por meio do estímulo à conexão e à troca de experiências 
entre os associados, da participação e realização de eventos, do fomento à construção e 
disseminação de conhecimento, da disponibilização de produtos serviços e 
oportunidades e da representação formal desses profissionais na defesa de seus 
interesses, para tornar a atividade legítima e reconhecida na sociedade. 

Nossos objetivos de atuação são: 
• Promover ações que busquem o desenvolvimento sustentável, por meio da disseminação 

dos ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

• Representar formalmente os profissionais que atuem pelo desenvolvimento sustentável, 

na defesa de seus interesses, tornando a atividade legítima e reconhecido na sociedade; 

• Articular e mobilizar profissionais dedicados ao assunto na sociedade; 

• Compartilhar, fomentar e construir conhecimento. 
Ações 

Objetivo 

• Atrair novos participantes para o Pacto Global por meio de esforços de divulgação e 

sensibilização 

o Divulgação em todos os nossos canais de associados e parceiros dos eventos e realizados 

pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU 

✓ Mailing Parceiros e Associados – 45.000 profissionais impactados 

✓ Redes Sociais – 15.000 profissionais impactados 

http://www.abraps.org.br/
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• Organizar diálogos, eventos de aprendizagem, workshops e treinamentos em tópicos 

relevantes para a sustentabilidade corporativa para os membros do Pacto Global. 

 

o Clube Abraps (3 edições) – 100 pessoas impactadas 

✓ Novas tecnologias e ideias inovadoras para soluções sustentáveis 

nas cidades com os temas Blue Economy: Experiências de um 

Encontro Mundial com Flávia Moraes - Diretora da FCM Consultoria e 

Conselheira Deliberativa da Abraps; A Nova Agenda Urbana Pós-

Habitat III e O Futuro e as Cidades com Diego Conti – Diretor de 

Relações Institucionais da Abraps e Ouvidor Geral do CEAGESP; Smart 

Cities: Tendências e Estratégias com Vinícius Vieira – Gestor da HIRIA 

✓ Sustentabilidade e liderança: quem é o dono dessa agenda nas 

organizações? com Fabiano Rangel, Profissional de Relações 

Institucionais e Sustentabilidade da Leão Alimentos (Grupo Coca-

Cola), professor do Curso de Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social da GVPEC/SP Fundação Getúlio Vargas. 

✓ Construindo a sustentabilidade pela responsabilidade 

compartilhada com André Saraiva, idealizador do Programa de 

Responsabilidade Ambiental Compartilhada (PRAC). 

 

o Cursos, Workshops e Palestras –  500 pessoas impactadas 

✓ Logística reversa no âmbito do Licenciamento Ambiental e ISO 26000 

com Francisco Biazini, Carlos Alberto Conde Regina e Ricardo Oliani da 

Transforma na Dialogo Social/SP. 

✓ Jogos de tabuleiros inclusivos e sobre os ODS com Nelson Jr da 

Supereficiente no Vila Butantan/SP  

✓ Storytelling com Rosangela Melatto da RDM Consultoria na FMU/SP 

✓ Capitalismo Consciente com Thomas Eckschimidt na FMU/SP 

✓ Sustentabilidade, inovação e empreendedorismo (2 edições) 

com Juliana Antunes do Sustentaí no Vila Butantan/SP 

✓ Sensibilização em Avaliação de Ciclo de Vida com Sonia Karin 

Chapman, Ricardo Dinato e Juliana Silva da Rede Empresarial de 

Avaliação de Ciclo de Vida – REACV  

✓ Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo (2 edições) 

com Julianna Antunes na Vila Butantan/SP 

✓ Cidades Afetivas e a Sociedade do Cansaço com Vivian Blaso na 

Casa do Saber/SP  
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o Cafés com Impacto realizados pelo Visão Abraps tem como objetivo 

promover discussões e disseminar conhecimento sobre o 

Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade - 300 pessoas 

impactadas 

✓ 1° Café com Impacto Profissionais com Rosangela Melatto no 

Sofá Café/SP 

✓ 2° Café com Impacto Profissionais com Giuliana Preziosi no Sofá 

Café/SP 

✓ Café com Impacto Turismo e Impacto Social com Marina 

Lourenço do Vivalá no Bee W. Hostel/SP 

✓ 3° Café com Impacto Profissionais com Marilena Lavorato no 

Sofá Café/SP 

✓ 1° Café com Impacto Campinas com Karina Baratela da 

SAMAÚMA no Bolo da Madre/Campinas/SP 

✓ 1° Café com Impacto Profissionais em Santos com Marcus Neves 

Fernandes no Manuia Café/Santos/SP 

✓ 4° Café com Impacto Profissionais com Liliane Rocha da Gestão 

Kairós no Sofá Café/SP 

✓ 2° Café com Impacto Campinas com Antônio Ludovico Beraldo 

no Espaço Sustentável Recicle/Campinas/SP 

✓ Café com Impacto ODS 4 - Educação de Qualidade com Edson e 

Lívia da Reconectta na Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto ODS 10 - Redução das Desigualdades com 

Tábata Amaral do Movimento Acredito na Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto ODS 3 - Boa Saúde e Bem-Estar com Claudio 

Tieghi da Sorridents na Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável 

com Pedro Andrade da Arcah na Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto Santos na Semana do Meio Ambiente com 

Isac Wajc da REDERESÍDUOS sobre a Gestão de resíduos e 

impacto nos oceanos e mares no Manuia Café/Santos/SP 

✓ Café com Impacto ODS 6 - Água Limpa e Saneamento com 

Adriano Sampaio – tema Existe Água em SP na Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto Rio de Janeiro ODS 7 - Energia Acessível e 

Limpa com Julianna Antunes da Sustentaí no Gaia Art & Café/RJ 

✓ Café com Impacto  ODS 9 - Indústria e Infraestrutura com 

Fernanda Simon da Fashion Revolution na Vila Butantan/SP 

http://www.abraps.org.br/
mailto:comunicação@abraps.org.br


Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável 

www.abraps.org.br – comunicação@abraps.org.br 

 

 

 

✓ Café com Impacto ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis 

com Beatriz Luz do NEC - Núcleo de Economia Circular na Vila 

Butantan/SP 

✓ Café com Impacto ODS 16 - Paz Justiça e Instituições Fortes com 

Cynthia Krahenbuhl do BÊ-A-BÁ do Cidadão no Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto com Ana Lúcia do Sistema B no Gaia Art & 

Café/RJ 

✓ Café com Impacto Profissionais na Virada Sustentável com 

Juliana Zellauy com o tema Você sabia que é um Profissional de 

pelo Desenvolvimento Sustentável na Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto ODS 15 - Vida Sobre a Terra com Rafael 

Morais Chiaravalloti (IPÊ) na Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto ODS 13 - Combate às alterações Climáticas 

com Carlos Rittl do Observatório do Clima na Vila Butantan/SP 

✓ Café com Impacto Rio de Janeiro com Paulo de Souza Coutinho 

com o tema Sustentabilidade e Espiritualidade no Gaia Art & 

Café/RJ 
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o Reuniões Temáticas – 240 pessoas impactadas - Estas reuniões 

acontecem mensalmente onde são realizadas apresentações dos 

projetos e ações que estão em andamento nos diversos Grupos de 

Trabalho da Abraps e onde abrimos espaços para apresentações de 

parceiros e novos temas que tenha relação direta com os ODS - 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Qualquer associado em dia 

com as suas obrigações pode participar, dar suas ideias e se voluntariar 

para participar de qualquer um dos grupos de trabalho atuantes hoje na 

Abraps ou mesmo propor a criação de novo grupo de trabalho e todos 

os que atuam pelo Desenvolvimento Sustentável, ou que apenas 

quiserem conhecer os trabalhos da associação, mesmo que não 

associados, são bem vindos para participar e se relacionar. Todas as 

reuniões temáticas são realizadas na UNIBES Cultural em São Paulo/SP 

✓ 1ª  Reunião Temática - março/2018 - Apresentação da Abraps - 

Principais Atividades  - Grupos de Trabalho; Apresentação do GT 

Cursos - Lançamento dos Cursos in-company; Apresentação do GT Lixo 

Zero - Conceito e Proposta de Trabalho; Apresentação do GT  Prêmio 

Abraps - Categorias 2018 e ODS Talks Company 2018 

✓ 2ª Reunião Temática – abril/2018 - Apresentação do GT  Carreiras 

Sustentáveis  -  Lançamento dos Workshops do GT; Apresentação da 

Rede Conecte os Pontos - Gabriel Soriano - (Rede de Doações pela 

Internet - www.conecteospontos.com.br); Apresentação da empresa 

Biohaus  - Margarete Schimidt - (primeira consultoria brasileira em 

gestão de pessoas a incorporar a sustentabilidade na liderança e no 

desenvolvimento humano) e Apresentação da Empresa 

SUPEREFICIENTE  - Nelson Junior  - GT Acessibilidade Abraps - 

Apresentação do Jogo de  Tabuleiro dos ODS  e outros produtos com 

foco na Sustentabilidade e na Acessibilidade 

✓ 3ª Reunião Temática – maio/2018 - Apresentação GT Conteúdos - 

Novo Site; Apresentação do GT  Pesquisas -  Lançamento da Pesquisa 

Abraps 2018; Apresentação do GT Marketing e Eventos  e Prêmios 

Abraps - Lançamento do ODS Talks Company e Apresentação do GT 

Prêmios - Prêmio Abraps 2018 em parceria com a Virada Sustentável 

✓ 4ª Reunião Temática – junho/2018 - Apresentação 

Sustentabilidade Prática no Dia a Dia com Dante Aielo; Apresentação 

"Como reduzir a sua conta de energia fazendo o Fisco e a Distribuidora 

cumprir a Lei" com  Dr. Reinaldo Azevedo da Silva e  Dr. Isaque Gabriel 

da Silva e  Apresentação do Conceito Lixo Zero com Rodrigo Sabatini - 

Presidente do ILZB - Instituto Lixo Zero Brasil e Apresentação GT 

Cursos - Carlos Conde Regina e Rosly Ruibal - Coordenadores do Grupo 

de Trabalho Cursos   
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✓ 5ª Reunião Temática Abraps – julho/2018 - Apresentação 

Investidores e Sustentabilidade com Cristine Naum; Apresentação 

"Equidade de gênero na alta liderança: proposta de intervenção 

corporativa" com  Alessandra C Azevedo; Apresentação Slow Beauty - 

mais consciência e saúde na indústria de cosméticos - O que é slow 

beauty, e como adotar uma rotina de beleza não apenas com produtos 

que não prejudicam a saúde do corpo, mente e alma, mas que 

também tenham responsabilidade social e ambiental - com Melissa 

Volk e Apresentação Projeto Millennials LAB para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável  com Frederik Dejonghe do Flowmakers 

e Gabriela Rozman do Sustainable Brands 

✓ 6ª Reunião Temática Abraps – agosto/2018 – Apresentação  

Cidades Afetivas e Sustentáveis com Vivian Blaso; Apresentação 

GreenBond - Aplicação da Economia Colaborativa na Conservação da 

Biodiversidade com Diego Arruda; Apresentação IBRACEM - Instituto 

Brasileiro de Certificação de Monitoramento com Julio Botelho e 

Apresentação Mostra+Sustentável 2018 com Fernando Caparica 

✓ 7ª Reunião Temática Abraps – setembro/2018 - Apresentação: 

Resíduos de serviços de saúde os impactos ambientais, legislação e 

gerenciamento com  Neuzeti Maria dos Santos  da GLH  Assessoria e 

Consultoria Ambiental;  Apresentação: A importância da restauração 

florestal no combate às mudanças climáticas com Lucas Pereira da 

Iniciativa Verde; Apresentação:  Mundo Sustentável, uma plataforma 

para acelerar negócios sustentáveis com Pedro Sampaio e Márcio 

Mendes idealizadores da plataforma e Apresentação: NEC - Núcleo de 

Economia Circular com Beatriz Luz da Exchange 4 Change 

✓ 8ª Reunião Temática Abraps – outubro/2018 - Apresentação: 

Captação de Recursos  para Projetos Sustentáveis via PROAC (ICMS 

Estadual) e PROMAC (ISS Municipal) com Denis Bellini da Delb 

Incentivo Cultural e Esportivo - www.delb.com.br; Apresentação: A 

importância da inclusão nas cooperativas de catadores - Projeto 

Bolsacoop com Delaine Romano do Fórum de Desenvolvimento da 

Zona Leste e Apresentação:  Soft Still, base da Gestão Sustentável de 

Pessoas - Cari do  Nucleo Cari , Coach Educação e Conteúdo - 

nucleocari.com.br 

o Reuniões Operativas – 40 pessoas impactadas – reuniões mensais realizada no 

Instituto Dom Bosco em São Paulo entre a Diretoria e todos os coordenadores 

voluntários dos Grupos de Trabalho (GTs) da Abraps – GTs: Visão, Inovação, 

Cursos, Carreiras Sustentáveis, Pesquisa, Prêmio, Comunicação, 

Captação de Recursos, Integração. Jurídico, Integração, Acessibilidade, 

Resíduos (têxteis, orgânicos e de saúde), Construções Sustentáveis, 

Saneamento e Recursos Hídricos, Parcerias, Tecnologia, Conteúdos e Gestão 

do Conhecimento. 

http://www.abraps.org.br/
mailto:comunicação@abraps.org.br


Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável 

www.abraps.org.br – comunicação@abraps.org.br 

 

 

o Reuniões Grupo de Trabalho Lixo Zero – foram realizadas 5 (cinco) 

reuniões deste grupo de trabalho que é uma parceria da Abraps com o 

Instituto Lixo Zero Brasil que atingiram 100 pessoas com temática do 

Lixo Zero, fruto deste trabalho foram realizadas duas grandes ações 

✓ Fórum Municipal Lixo Zero São Paulo – agosto de 2018 – que 

atingiu 200 pessoas e foi realizado na UNIBES Cultural 
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✓ Quatro reuniões do GT Resíduos Têxteis –– que atingiram  65 

pessoas e são realizadas no SENAC Moda em São Paulo/SP e a 

realização de uma Roda de Conversa sobre Resíduos Têxteis que 

atingiu 30 pessoas no Vila Butantan em São Paulo 

 
✓ Uma reunião com o GT Resíduos de Saúde que gerou uma aula 

sobre o tema na Faculdade Anhembi Morumbi com a presença 

de 60 alunos  

✓ Seis reuniões com o GT Resíduos Orgânicos que gerou um 

projeto de lei sobre a regularização da compostagem na cidade 

de São Paulo que está em análise pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de São Paulo e realização de uma Roda de 

Conversa sobre Resíduos Orgânicos na Vila Butantan em São 

Paulo 
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✓ Semana Lixo Zero São Paulo 2018 apoio a CASA CAUSA e ao 

INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL, na realização da Semana Lixo Zero 

na cidade de São Paulo em 2018, 1200 pessoas impactadas 
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Apoio na divulgação das Semanas Lixo Zero 2018 das cidades 

de  São José dos Campos, Santos e Guarulhos – 

www.semanalixozero.com.br  
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o Realização do Primeiro Encontro Jurídico Abraps com o tema 

Licenciamento Ambiental e a Logística Reversa – 40 pessoas 

impactadas 

o  
o Participação de Conselheiros, Diretores e Coordenadores em eventos com foco em 

Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social e como palestrantes e/ou facilitadores de 

oficinas nas edições de 2016, 2017 e 2018 (público impactado 600  pessoas) 

✓ Reciclagem e Valorização de Resíduos – USP/SP com a participação de Diego 
Conti, Flávia Lemes, Francisco Biazini 

✓ Fóruns de Sustentabilidade do Instituto Mais – edições 2017 e 2018 
com a participação de Francisco Biazini Filho e Ricardo Oliani – ESPM, 
Mackenzie, SENAI, Centro Paula Souza, TRF 3ª Região/SP 

✓ XIX ENGEMA - Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e 
Meio Ambiente – USP/SP com a participação de Rosângela Melatto, 
Flávia Moraes e André Palhano 

✓ ENVOLVERDE CONVIDA – com a participação Francisco Biazini, Dal 
Marcondes e Reinaldo Canto – Unibes Cultural/SP 

✓ A Ética e a Sustentabilidade frente aos desafios profissionais e 
organizacionais - CRA/SP – Rosângela Melatto e Ricardo Oliani 

✓ III Fórum dos Secretários de Meio Ambiente do Litoral Paulista – Nilton 
del Zotto (www.niltex.com.br) e Ricardo Oliani – São Sebastião/SP 
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o Participação de Conselheiros e Diretores como jurados 

✓ Benchmarking Brasil  -   edições  2017 e 2018 

• Categorias  Sênior,  Junior,  Indicadores e Hackathon 

✓ Prêmio Caio 2017 e 2018 

✓ Prêmio Abraps Virada Sustentável 2017 e 2018 
 

• Divulgar seu conhecimento e/ou dar voz para os membros do Pacto Global em 

Grupos Temáticos/ de Trabalho 

o Pesquisas Abraps  

✓ Pesquisa 2017 - Sondagem sobre os Profissionais pelo 

Desenvolvimento Sustentável  

✓ http://abraps.org.br/ods/wp-content/uploads/2018/05/3a_PesquisaAbraps_2018p.pdf  

 

 

o Manifesto 17:30  

 
 

Declaração de apoio e convite para que todos os profissionais, independente da 
área de atuação, se juntem para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e suas 169 metas. 
Manifesto lançado durante o Sustainable Brands São Paulo e divulgado em todos 
os eventos da Abraps e de seus parceiros, como o Instituto Mais. 
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O manifesto é composto de uma carta e um vídeo de divulgação e está disponível 
para assinatura de adesão no site www.manifesto1730.com.br. 
Será bandeira para o trabalho da Abraps com os ODS para os próximos anos. 

Iniciativa: Abraps, Instituto Mais e Sustainable Brands 
Apoio: Mega Sustentabilidade e Mundo Sustentabilidade 
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Nós, os Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, acreditamos que, com nosso 
trabalho, podemos transformar o mundo dos negócios para que exista um propósito 
maior em cada atividade que desenvolvemos em nosso dia a dia. Por isso, assumimos 
um compromisso com o desenvolvimento sustentável e estamos decididos a: 

 

1. Trabalhar para gerar riquezas, não só para as empresas onde atuamos, mas 
para toda a sociedade.  

2. Produzir fartura de alimentos com acesso e segurança alimentar para todos e 
evitar o desperdício. 

3. Contribuir para o bem-estar social e uma vida saudável para todas as pessoas. 
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4. Dividir nosso conhecimento para que todos possam ter oportunidades iguais 

de desenvolvimento através da educação. 
5. Atuar para que todos vivam em igualdade de condições, independentemente 

gênero, cor, raça, orientação sexual, religião ou cultura. 
6. Tratar a água como um patrimônio universal do planeta. Água é fonte de vida 

para todas as espécies e também para nossos negócios.  
7. Dedicar muita energia para tornar mais limpa e renovável a matriz energética 

da produção e uso dos produtos que desenvolvemos.  
8. Buscar o crescimento econômico sem impactos negativos ao meio ambiente e 

que gere oportunidade de trabalho decente e renda para todos. 
9. Inovar constantemente para que o sistema produtivo e econômico coexista 

em harmonia com a capacidade do planeta e da sociedade. 
10. Desenvolver práticas para igualar as oportunidades de crescimento para todas 

as pessoas. 
11. Construir lugares para a vida em grupo onde as pessoas possam encontrar a 

felicidade em suas vidas e com seu entorno. 
12. Criar modelos de negócios com propósito de promover a produção e consumo 

conscientes. 
13. Mitigar e eliminar qualquer processo ou prática que seja responsável pelas  

mudanças climáticas do planeta. 
14. Manter os oceanos vivos com processos viáveis de exploração e de não 

poluição. 
15. Zelar pela resiliência de ecossistemas com o uso dos recursos do planeta de 

forma inteligente e sem desperdícios. 
16. Contribuir para que exista justiça, liberdade e participação a todas as pessoas. 
17. Colaborar com todos os stakeholders, em todas as esferas, para que o 

desenvolvimento sustentável seja o caminho de sucesso para todos.  
 

Queremos que todas as Pessoas vivam em Paz, com Prosperidade e em harmonia 
com o Planeta e, para isso, propomos que todos os profissionais estabeleçam 
uma Parceria com o Desenvolvimento Sustentável. 

 
Temos certeza que trabalhar com sustentabilidade é dever de todas profissões, 
por isso pedimos a todos os profissionais, independente de sua formação, para 
que se juntem a nós como Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, 
assinando e trabalhando, cada um em sua área de especialização, para que o 
desenvolvimento sustentável seja uma realidade. 

 
Todos somos profissionais pelo desenvolvimento sustentável. Faça sua parte. 
 

 

 

http://www.abraps.org.br/
mailto:comunicação@abraps.org.br


Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável 

www.abraps.org.br – comunicação@abraps.org.br 

 

 

• Realização do ODS Talks – IV Encontro Nacional dos Profissionais pelo 
Desenvolvimento Sustentável – 120 pessoas impactadas 
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• Realização do ODS Talks Company – V Encontro Nacional dos 
Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável – 800 pessoas 
impactadas 
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• Publicações de Terceiros 

o Guia sobre incentivos fiscais para captadores de recursos de 

Michel Freeler, ação do Grupo de Trabalho de Captação de 

Recursos – 200 pessoas impactadas 

o Pesquisa sobre o Ecossistema de Impacto Social no Brasil da 

Brasil Tomorrow – 5.500 pessoas impactadas 

o Pesquisa sobre Recursos Humanos e Sustentabilidade do 

LabRH  do curso de Administração e o CEDS (Centro ESPM 

de Desenvolvimento Socioambiental) – 5.500 pessoas 

impactadas 

o Livro 101 dias com Ações mais Sustentáveis de Marcus 

Nakagawa – MASP/SP – 400 pessoas impactadas 

• Divulgações nas Redes Sociais 

• III Seminário de Qualidade de Vida e Sustentabilidade – FIESP/SP;  Workshop 

Mapeamento e Gestão de Stakeholders – Sustentaí/RJ; Feira ECOMONDO 

2018; Waste Expo Brasil 2018, Chamada Low Carbon Business Action in Brazil, 

Sustainable Brands 2017, Conferência Ethos 2017 e 2018, CEBDS 2017 e 2018, 

Encontro GIFE 2017 e 2018, Eventos do Fundação Fernando Henrique Cardoso, 

Fóruns de Sustentabilidade 2017 e 2018 do Instituto Mais, Reciclagem e 

Valorização de Resíduos 2017 e 2018 da Poli/USP, Oficina de Storytelling com 

Marcelo Douek, XII e XIV Benchmarking Brasil, EXPOGESTÃO, O perfil do gestor 

de comunicação – Aberje/RJ, Diálogos Ethos - Desafios Contemporâneos: 

empresas, mobilidade urbana e direitos humanos – Ethos/SP, Encontro 

Internacional Felicidade e Bem Estar nas Organizações, DAR E RECEBER - O 

NOVO FLUXO DA FELICIDADE, BEM ESTAR, INCLUSÃO E PROPÓSITO da 

Namastê/SP, Virada Sustentável São Paulo 2017 e 2018, Gestão da Diversidade 

nas organizações da inclusão à vantagem competitiva da Gestão Kairós/SP, 

Líder 2030 Talks da Ideia Sustentável/SP entre outros – 10.000 pessoas 

impactas 

• Parcerias 

• Descontos para associados: nos Cursos do Centro Universitário Celso 

Lisboa/RJ; Cursos on-line modalidade EAD do Portal UOL Educação; Cursos 

Presenciais do Instituto Filantropia – Diálogo Social/SP; Cursos da BSD 

Consulting/SP, MBA USP Tecnologias Digitais e Inovação Sustentável – USP/SP, 

Dia de Doar 2016 da ABCR – Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, 

Congresso Ambiental da VIEX Américas/SP entre outros – 70 pessoas 

impactadas. 
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• Realização do evento Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

com a participação do Haroldo Machado Filho Assessor Sênior do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no PNUD - Brasil e  

atua como ponto focal para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS e também como coordenador  do Grupo Assessor para 

a Agenda 2030 do Sistema Nações Unidas no Brasil em parceria com o 

Instituto de Engenharia de São Paulo/SP – 300 pessoas impactadas 
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 • Realização do evento “VALOR COMPARTILHADO: COMO INCORPORAR À 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO, GERAR RENTABILIDADE E CONTRIBUIR PARA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL em parceria com o CORES/FIESP – 300 pessoas 
impactadas  com Mario Hirose – Diretor Titular da Divisão de Economia Circular, do 
Departamento de Desenvolvimento Sustentável da FIESP/CIESP; Gracia Fragalá, 
Diretora Titular de Responsabilidade Social da FIESP/CIESP; Fabiano Rangel, 
Presidente da Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento 
Sustentável; Palestra: O que é valor compartilhado e por que incorporar esta ideia 
à sua estratégia de negócios pode melhorar os resultados da empresa, além de 
beneficiar a sociedade? Ministrada por Ana Lúcia Stockler, Diretora de Marketing e 
Eventos da Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento 
Sustentável e apresentação dos cases no painel O retrato do valor compartilhado: 
quem são e o que estão fazendo as empresas que adotaram este modelo de 
negócio 

• Case 1: Basf – Rodolfo Walder Viana, Diretor da Fundação Espaço Eco 

• Case 2: Coca Cola – Flávia Neves, Gerente de Sustentabilidade 

• Case 3: Gerdau – Paulo do Amaral Boneff, Gerente de Responsabilidade 
Social 

• Case 4: Fibria – Bianca Richter Guedes Conde, Consultora de Sustentabilidade 

• Case 5: Votorantim Cimentos – Élyda Tavares, Analista de Responsabilidade 
Social Sênior 

• Case 6: Tetra Pak – Vivian Guerreiro, Especialista em Meio Ambiente 
Com a moderação de Rosângela Melatto – Diretora de Relações Institucionais e 

Parcerias da Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo 
Desenvolvimento Sustentável 

 
• Workshop de Liderança para a Sustentabilidade com Gabriela Goulart da Ollive 

na Casinha 161/SP – 30 pessoas impactadas parceria com o Visão Abraps 
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• Apoio na Campanha International E-Waste Day da Green Eletron, dia 
internacional da reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, instalação de um 
container para coleta Abraps na Vila Butantã – 3.000 pessoas impactadas 
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• Realização da Roda de Conversa Cultura de Paz e a Mediação na Resolução de 
Conflitos em parceria com a Rede LARES de OSASCO – 250 pessoas impactadas 
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• Criador e Co-organizador do Prêmio Abraps Virada Sustentável – edições 2017 e 
2018 – 300 pessoas impactadas 

• Como forma de dar visibilidade e estimular o trabalho dos profissionais que se dedicam 
ao tema do desenvolvimento sustentável em diferentes esferas, a Abraps - Associação 
Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável e a Virada Sustentável 
decidiram se unir para criar em 2016 o "Prêmio Profissional e Cidadão pelo 
Desenvolvimento Sustentável", que teve sua primeira edição na Virada Sustentável 
2016. Hoje, o prêmio é denominado Prêmio Abraps Virada Sustentável. 

• O Prêmio Abraps Virada Sustentável tem como missão reconhecer boas práticas e 
histórias de vida para inspirar mais pessoas a se engajarem como profissionais pelo 
desenvolvimento sustentável. 

• Critérios avaliados: 

1. Credibilidade: profissionais de reconhecida idoneidade no mercado; 
2. Impacto Social: iniciativas que evidenciem resultados com impacto social 
qualitativo (Ex: história inspiradora) e quantitativo (Ex: números de 
beneficiados); 
3. Escalabilidade: iniciativas que inspirem outros profissionais e sejam de fácil 
replicação. 

 

• Homenageados 2017 
 
o ODS 6 - Marussia Whately, Consultora na área de recursos hídricos e 

sustentabilidade. Coordena a Aliança pela Água, coalizão de organizações da 
sociedade para propor soluções para a crise da água em São Paulo. É organizadora 
e autora de publicações sobre recursos hídricos, saneamento e gestão ambiental 
municipal. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie 
(1997) com especialização em gestão de recursos hídricos e meio ambiente urbano 
(UNICAMP/ABES, 1998).Há mais de dois anos vem trabalhando na Aliança pela 
Água (coalizão de organizações da sociedade para propor soluções para a crise 
hídrica em São Paulo) e fazendo um belo trabalho de pressão e articulação de 
atores para resolução dos problemas hídricos, isso através de campanhas como a 
#VotepelaÁgua - movimento que teve como objetivo incluir aos debates de 
campanha o tema da água, Manifestos pela nova cultura e cuidado com a água, 
lançamento de um app para sinalizar os locais onde está faltando água. - 
https://www.aliancapelaagua.com.br/ https://www.linkedin.com/in/marussia-
whately https://www.linkedin.com/in/marussia-whately-56298816/?ppe=1 
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o ODS 9 - Renata Soares Piazzon, Advogada ambiental, apaixonado por vida, ambiente e 
pessoas que mudam o mundo. Renata vive pesquisando projetos de impacto social e 
ambiental que servem de inspiração para sua vida e para pessoas ao seu redor. É uma 
das fundadoras e faz parte da equipe do projeto B.U.D. - Bonito, Útil & Durável que tem 
como missão criar uma rede de inovadores na moda para acelerar soluções coletivas para 
o setor, de forma circular e sustentável. Atuam em Paraisópolis, usando restos de tecidos 
das confecções do Bom Retiro, estilistas e modelos da comunidade 
https://www.facebook.com/budstrategy/  https://budstrategy.wixsite.com/budstrategy  
https://www.linkedin.com/in/renata-piazzon-82a5353a/?ppe=1 

 

o ODS 10 - Edu Lyra, Viveu a infância dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, 
SP. O pai ingressou no crime e foi parar na prisão. A mãe foi o contraponto da história, 
que o inspirou a sonhar, dizendo: “Filho, não importa de onde você vem, mas, sim, pra 
onde vai”. O suficiente para que Edu se tornasse jornalista, autor do livro Jovens Falcões, 
um dos roteiristas do filme “Na Quebrada” e empreendedor social. O Gerando Falcões 
nasceu com o intuito de causar transformação social e mudar a realidade das periferias. 
O movimento começou em 2011, com pequenas ações e grandes ideias do então 
empreendedor social Eduardo Lyra, na época com 22 anos. A ONG foi institucionalizada 
em 25 de junho de 2013. No primeiro ano de fundação, o GF recebeu financiamento do 
Instituto PDR, que profissionaliza projetos de entidades com potencial de gerar alto 
impacto social. Com o recurso, a organização conseguiu implantar sete projetos 
socioeducativos, que atingem mais de 100 mil jovens por ano. O crescimento médio de 
abrangência é de cerca de 25% ao ano. Sediada em Poá, cidade da Grande São Paulo, o 
Gerando promove a paz em diversas periferias, favelas e presídios, com atuação em três 
frentes: esporte, cultura e renda. Partindo deste princípio, a ONG oferece ainda 
oportunidades a egressos, mediante recolocação ao mercado de trabalho. “Menos muros 
e mais pontes” é o lema do Gerando Falcões que, com o apoio de grandes marcas, de 
empresas, de tecnologias e de bons líderes, tem o sonho de transformar a periferia em 
um lugar mais justo e vibrante.- http://gerandofalcoes.com/ - 
https://www.facebook.com/Eduardo.LyraJF 

 

o ODS 11 - Movimento Parque Augusta, Profissionais do Movimento Parque Augusta, 
representado pelo Augusto Aneas por sugestão da Dna Ana Dulce Maraschin. Eleita por 
nossos Conselhos do prêmio, Dna Ana estendeu a premiação a todos os profissionais que 
formam o Movimento.  A mobilização popular em torno da luta pelo Parque Augusta tem 
cerca de 40 anos. Foram diversas conjunturas e conquistas ao longo deste período, 
contando com a participação de muitos grupos e indivíduos. A partir de meados de 2013, 
como resposta a uma nova investida dos proprietários em construir prédios no terreno e a 
necessidade em se fazer pressão pela sanção de um projeto de lei que autorizaria a criação 
do Parque Augusta, um novo levante popular se formou e cresceu de maneira exponencial, 
organizado por meio de assembleias. Essa mobilização deu origem ao movimento 
Organismo Parque Augusta, nome influenciado pelo coletivo parceiro Organismo PikNik. O 
OPA é um movimentwo autogerido, horizontal e heterogêneo. Não tem líderes e nenhum 
grupo ou entidade oficialmente constituído o representa. Organiza-se a partir de 
assembleias públicas, reuniões de grupos de trabalho, ações diretas na rua e rede mundial 
de computadores.  É aberto à participação de quem se interessar em apoiar a 
causa. https://www.parqueaugusta.minhasampa.org.br/ - 
https://www.youtube.com/watch?v=zIHjvPdCeb8 
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o ODS 12 - Claudia Pires, publicitária (ESPM) e cientista social (USP), com uma pós-
graduação em Berkeley/USA, MBA em negócios no Insper e gestão de sustentabilidade 
(FGV), trabalhei durante 20 anos no mundo corporativo, liderando grandes marcas (eg: 
Suvinil, Gatorade, Toddy entre outras) e desenvolvendo estratégias de negócio. Fui 
responsável pela estruturação e implementação da área de sustentabilidade da PepsiCo 
no Brasil, assim como da fundação de seu Instituto no pais. Planejei e liderei a criação da 
Rede de Comercialização Zona Sul, hoje a maior rede de comercialização de resíduos 
sólidos de São Paulo gerenciada por cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 
Quando sai da PepsiCo, após 13 anos, fiz algumas consultorias para grandes empresas 
como Santander, Heineken, Natura, Grupo Pão de Açúcar e Brasil Kirin, enquanto 
desenvolvia e amadurecia a so+ma. Atualmente 100% dedicada a so+ma. A so+ma é um 
programa de fidelidade para criar novos hábitos e um ambiente empreendedor nas 
comunidades de baixa renda, utilizando resíduos como “moeda” de engajamento. O 
projeto atua na mudança de atitude e empoderamento, valorizando o resíduo e, ao 
mesmo tempo, trazendo benefício real para o cidadão. Através de um sistema de 
pontuação online, todos os resíduos entregues são computados, transformados em 
pontos e trocados por produtos alimentícios e itens de cuidados básicos. Ao participar do 
projeto, além de receber tais produtos de troca, os participantes conseguem ter controle 
sobre a economia gerada em sua renda familiar, pois após a entrega de seus resíduos é 
gerado um relatório com todo o impacto ambiental positivo causado. Os locais de 
recebimento desses resíduos são gerenciados por cooperativas de catadores de resíduos 
sólidos. Através deste vínculo criado, a plataforma começa a entender os hábitos dos 
cidadãos e levantar as oportunidades de negócios existentes com o objetivo de contribuir 
com o desenvolvimento local.- https://www.somosasoma.com.br/sobre - 
https://www.linkedin.com/in/claudia-pires/?ppe=1 

 

• Homenageados 2018 

o ODS 3 - João Paulo Nogueira Ribeiro e Rubem Ariano - João Paulo Nogueira 

Ribeiro mora em São Paulo há alguns anos. Em Minas, e no convívio da minha família, 

aprendeu a gostar de gente, de cuidar dos outros, de conhecer cada história, e cresceu com 

ele a vontade de deixar a sua marca para fazer deste um mundo melhor. Com 25 anos, se 

formou médico e, no convívio com colegas e professores, percebeu duas situações 

interessantes: os profissionais da saúde possuem a vocação para ajudar e podem gerar 

brechas em suas agendas e muitos, mas muitos mesmo, já realizam atendimentos gratuitos 

por conta própria (e os que não fazem adorariam fazê-lo). Foi a partir daí que surgiu a ideia 

de organizar o esforço de tanta gente em uma grande rede de voluntariado humanizado, 

que parte do princípio de que toda pessoa merece cuidado e respeito. Encontrou o 

parceiro ideal para lhe acompanhar neste sonho e, há 2 anos, nasceu o Instituto Horas da 

Vida. Hoje, além de cuidar do Instituto, ele atendo em seu consultório e é Assistente da 

Disciplina de Medicina Baseada em Evidências na Escola Paulista de Medicina-UNIFESP.  - 

https://www.linkedin.com/in/joaopaulonogueiraribeiro/; Rubem Ariano, veio de Lins, 

interior de SP, há 25 anos. Em São Paulo aprendeu bastante coisa, inclusive sobre o 

mercado financeiro. Trabalhando em uma gestora de fundos de investimento, ele pode 

fazer algumas das coisas que mais gosto, como conhecer gente, fazer alianças, criar 

produtos novos, se comunicar com pessoas diversas e cuidar dos interesses dos outros.  
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Há 5 anos, porém, por considerar ter concluído o meu ciclo profissional no mercado 

financeiro, decidiu se afastar e repensar o propósito do meu trabalho. Ou seja, pensar o 

que ele gostaria de fazer na fase seguinte da sua vida, onde concentrar sua energia e como 

fazer a sua parte para que mais gente pudesse ter uma vida mais digna. Após um tempo de 

reflexão, conheceu o João, com quem se associou e, juntos, tiveram a oportunidade de 

criar algo único, que os deixa muito contentes e que, felizmente, tem feito a diferença na 

vida de quem precisa. - https://www.linkedin.com/in/rubem-ariano-10b4081/; O Instituto 

Horas da Vida nasceu assim, como uma solução para que, de maneira organizada, mais 

pessoas tenham acesso à saúde. Hoje, levam atendimentos a 10 Instituições, com mais de 

30.000 pessoas, em São Paulo e Curitiba. - http://www.horasdavida.org.br/ 

o ODS 7 - Alfredo Moser - Nascido em Uberaba, Minas Gerais Brasil, é conhecido por ter o 

inventado a Lâmpada de Moser (Lâmpada de garrafa Pet, litros de luz). Só concluiu o 

ensino fundamental e já exportou sua criação para 15 países, entre eles, Filipinas, 

Bangladesh, Índia, México e Colômbia. Moser desenvolveu uma lâmpada em 2002, com 

uma garrafa de plástico, água e água sanitária, que funciona através da refração da luz 

solar; aproveitando dessa forma a luz natural exterior para iluminar o ambiente interno. A 

intensidade da Lâmpada Moser é de aproximadamente 60 watt e não emite CO2. Em 2011 

a ideia foi adotada pela entidade beneficente filipina MyShelter, que a transformou em um 

projeto chamado "Liter of Light"; como resultado a denominada "lâmpada de água" se 

espalhou por mais de quinze países deficientes em iluminação pública. "É uma luz divina. 

Deus nos deu o dom a todos, para que a luz é para todos. Quem quer (usar a Lâmpada de 

Moser), economiza dinheiro. Você não vai se eletrocutar com isso e não lhe custa um 

centavo". diz Alfredo. Nos últimos dois anos, sua ideia já alcançou diversas partes do 

mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a 'luz engarrafada'. Mas 

afinal, como a invenção funciona? A reposta é simples: pela refração da luz do sol numa 

garrafa de dois litros cheia d'água. "Adicione duas tampas de cloro à água da garrafa para 

evitar que ela se torne verde (por causa da proliferação de algas). Quanto mais limpa a 

garrafa, melhor",  faça um buraco na telha com uma furadeira (se esquecer de proteger o 

nariz e a boca) e de cima para baixo, encaixe a garrafa cheia d'água. "Você deve prender as 

garrafas com cola de resina para evitar vazamentos. Mesmo se chover, o telhado nunca 

vaza, nem uma gota", diz o inventor. Outro detalhe é que a lâmpada funciona melhor se a 

tampa for encapada com fita preta. https://www.dw.com/pt-br/a-ideia-de-um-brasileiro-

que-iluminou-o-mundo/av-18707594  

o ODS 8 - Adriana Barbosa - Presidente do Instituto Feira Preta ,formada em gestão de 

eventos com especialização em gestão cultural pelo Centro de Estudos Latino-Americanos 

sobre Cultura e Comunicação (CELACC) da ECA – USP. Idealizadora da Feira Preta, que 

debutou em 2016. Há 15 anos, Adriana percebi que, enquanto a economia brasileira se 

desenvolvia, também se desenvolvia o poder do “Black Money” por aqui, que é o dinheiro 

produzido por negros e negras e que circula entre negros e negras. Apostei em uma ideia 

bastante óbvia, mas que ainda não tinha sido devidamente trabalhada: um 

empreendimento econômico-cultural com caráter étnico.  
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Com pouco mais de 20 anos de idade, criei a maior feira de cultura negra da América 

Latina, a Feira Preta, que é o espelho vivo das tendências afro-contemporâneas do 

mercado e das artes, além de ser o espaço para valorizar iniciativas afro-empreendedoras 

de diversos segmentos. Em 15 anos, o evento percorreu as cidades de São Paulo, Tietê, 

Rio de Janeiro, São Luiz do Maranhão e Brasília, movimentando cerca de R$ 4,5 milhões 

como resultado da venda de produtos e serviços. Como prêmio e reconhecimento por 

este trabalho, recebeu a condecoração de comendadora pela Ordem de Mérito Rio 

Branco (Ministério de Relações Exteriores) e o Troféu Zumbi dos Palmares (Assembleia 

Legislativa do Estado de SP). Em 2012 foi uma das primeiras representantes da América 

Latina a participar do programa Global Women's Leadership Network (GWLN) da Santa 

Clara University nos EUA - Califórnia. Recebeu prêmios - Brasil Criativo e Idéias Criativas, 

do Ministério da Cultura, foi uma das finalistas do Prêmio Generosidade (Editora Globo). 

Como empreendedora social, passou pelas principais Aceleradoras de Negócios Sociais no 

Brasil, tais como Artemisia, Quintessa, e Nest e em 2016 ficou em segundo lugar da 

primeira edição do Inova Capital – Programa de Apoio a Empreendedores Afro-Brasileiros 

uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Endeavor. 

https://www.linkedin.com/in/adrianafeirapreta/?locale=pt_BR   O Instituto Feira Preta 

faz o mapeamento do afro-empreendedorismo no Brasil e atuamos como aceleradores e 

incubadores de negócios negros, além de articuladores do Black Money e promotores de 

educação empreendedora. As atividades do instituto estão distribuídas em todo o 

território brasileiro, especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e 

Distrito Federal. Também estamos de olho em mercados como o financeiro, alimentar, 

games e tecnologia, que hoje representam um novo patamar a ser impulsionado na 

construção de valor do empreendedorismo negro. O expoente de maior visibilidade desta 

plataforma é a Feira Preta, evento anual realizado desde 2002, que reúne criadores 

negros de diferentes setores: arte, moda, cosméticos, gastronomia, audiovisual, 

comunicação, entre outros. Os negros são uma potência criativa e empreendedora, mas o 

racismo estrutural no Brasil não permite que o capital chegue às nossas mãos. - 

http://feirapreta.com.br/  

o ODS 15 - Wagner Ramalho - Educador, Consultor Ambiental, Palestrante sobre Meio 
Ambiente, Cultura de Paz, Escassez de água potável no Brasil, Segurança alimentar, fome 
água e sustentabilidade e consumo exagerado, autor do blog eco gerenciamento 
ambiental e autor do Projeto Prato Verde Sustentável. O Prato Verde Sustentável tem 
como missão promover a equidade nas relações socioambientais gerando benefícios que 
refletem na qualidade de vida da população. A alimentação adequada e saudável é a 
realização do direito ao acesso e à garantia permanente de alimentação variada, 
equilibrada moderada, prazerosa, livre de contaminantes físicos, químicos, biológicos e de 
organismos geneticamente modificados, pautada no referencial tradicional e cultural local, 
provida de forma socialmente justa e ambientalmente sustentável, capaz de transmitir 
pelo ato de comer as propriedades nutritivas químico-protetoras dos alimentos, nos 
diferentes ciclos de vida e assegurando o atendimento aos portadores de restrições 
alimentares e necessidades específicas.” (CONSEA, 2006).  
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o O projeto nasceu da conjunção de experiências adquiridas a partir da minha formação 
como tecnólogo ambiental, do trabalho como educador ambiental realizado no projeto 
“CRER-SER”, sediada no Parque Ibirapuera, São Paulo e da observação da má qualidade 
alimentar da população de baixa renda da cidade. Construí um entendimento de que 
existem possibilidades de minimizar e até transformar essa realidade com ações de baixo 
custo. O Prato Verde Sustentável, percebendo este declínio na segurança alimentar, 
objetiva trabalhar para mitigar os problemas nutricionais e ambientais no país. O programa 
não só trabalhará para a segurança alimentar, mas também para a sustentabilidade, dando 
importância e destaque para o meio ambiente. Portanto, teremos foco na população de 
baixo poder aquisitivo, mas também no trabalho de conscientização de toda sociedade. - 
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&amp;p=video+Prato+Verde+Sus
tent%C3%A1vel#id=1&amp;vid=f9137a8162febaf3da4c75f05948db85&amp;action=view 

 
o ODS 17 – Bruno Assami - Gestor cultural paulistano Bruno Assami assumiu em agosto de 

2015 a direção executiva da Unibes Cultural, um instituto criado em São Paulo para abrigar 
grandes eventos e produzir seminários e exposições que refletissem sobre questões 
globais como a imigração, a inclusão social e o papel das artes na reinvenção da cidadania. 
Em menos de dois anos de atividade, afirma Assami, não só os objetivos da instituição 
foram cumpridos como o escopo do projeto inicial, ampliado. “A primeira atitude que 
tomei ao chegar aqui foi passear pelos arredores”, diz Bruno. “Conversei com o público e 
com os artistas. Descobri que as pessoas tinham demandas culturais, mas não conheciam a 
produção artística que estava muito perto delas. Com isso, abrimos as portas da Unibes 
Cultural para aproximar público e artistas.” E Bruno Assami abriu também as portas para a 
Abraps e inaugurou uma parceria que já dura dois anos de muito sucesso. 
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Sobre a Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento 

Sustentável 

VISÃO - Ser referência como movimento de profissionais que atuam 

decisivamente em processos e iniciativas com foco no desenvolvimento 

sustentável visando a preservação da vida e o planeta. 

VALORES 
▪ Ética  
▪ Comprometimento 
▪ Respeito 
▪ Equilíbrio  
▪ Coerência 
▪ ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

Diretoria Biênio 2018/2020 
 
Diretor Presidente: Fabiano Rangel 
 
Diretor Vice-Presidente: Ana Carolina Vieira Araújo 
 
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro: Márcio Mendes 

 
Diretorias 
 

Comunicação:  Reinaldo Canto e Mônica Deliberato 
Planejamento:  Juliana Zellauy e Yuri Feres 
Relações Institucionais: Rosângela Melatto e Rubens de Andrade Neto 
Tecnologia: Marcos Rocha 
Visão Abraps: André Luiz Tuon e João Luiz Ferrer 

 
Conselho Deliberativo 

Ana Carolina Velasco, Flávia Moraes, Marcus Nakagawa e Ricardo F Oliani 
 

Conselho Consultivo 
André Palhano, Claudio Tieghi, Dal Marcondes, Fernando Rossetti, Ismael 

Rocha Junior, Maria Luiza Pinto, Marilena Lino de Almeida Lavorato, 
Reinaldo Bulgarelli, Ricardo Voltolini, Rosa Alegria e Silvia Naccache 

 
Conselho Fiscal 

Roniel Lopes 
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• Planejamento Abraps 2018/2020 – Canvas 
 

 
 
 
 

Relatório Elaborado por Ricardo F Oliani – Conselheiro Deliberativo / 
Gestor Voluntário da Associação Brasileira dos Profissionais pelo 

Desenvolvimento Sustentável outubro 2016/2018 
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