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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. 

 

 
 

Reunimos profissionais diversos para promover o desenvolvimento sustentável para 
organizações e para a sociedade. 
 

Nossa Missão é: Promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável, conectando 
pessoas e organizações, gerando e difundindo conhecimento. 
 

Nossa Visão é: Ser a referência como movimento de pessoas que atuam em prol do 
desenvolvimento sustentável 
 

Nossos Valores são: Ética / Respeito / Coerência / Comprometimento / Equilíbrio / ODS – 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
 
 

http://plataformaods.org.br/


 

 
Acreditamos que profissionais e organizações pelo desenvolvimento sustentável 
trabalham para: 
 

 
 

4Cs: eixos que sustentam as iniciativas da ABRAPS 
 

• Conhecimento e inovação: Educação é o elo que precisa ser trabalhado em todo o 
processo de formação das pessoas, para construirmos um novo modelo de 
desenvolvimento humano, que respeite os limites planetários, por meio da 
ciência, tecnologia e da imaginação disruptiva. 

• Capacitação para a nova economia: O desenvolvimento sustentável está nas 
mãos de profissionais e trabalhadores de diferentes modelos de organizações, de 
diferentes níveis hierárquicos, que devem possuir os saberes e as ferramentas 
necessárias para orientar os processos de decisão e de operações de organizações 
resilientes e que desejam sucesso na nova economia sustentável. 

• Cultura para a sustentabilidade: Consumo e produção responsáveis e 
sustentáveis demandam um processo de transformação cultural de toda a 
sociedade e dos modelos de negócio, para transformar a matriz linear da 
economia e do consumo para um modelo circular e alinhado ao desenvolvimento 
sustentável. 

• Colaboração para o desenvolvimento: Parcerias são aceleradoras da 
sustentabilidade e a melhor forma de todas as pessoas buscarem qualidade de 
vida e prosperidade, com respeito à diversidade, com o uso racional dos recursos  
naturais como a água e de fontes energéticas renováveis, que mantenham a 
resiliência do planeta e a preservação da biodiversidade, combatendo a crise 
climática e fornecendo soluções para que as comunidades humanas sejam 
sustentáveis. 

 
 
 



 

Ações 

Objetivo 

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

divulgação e sensibilização 

➢ 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 – 60.000 profissionais impactados 

✓ Redes Sociais – 30.000 profissionais impactados 

 

• Organizar diálogos, eventos de aprendizagem, workshops e treinamentos em 

tópicos relevantes para a sustentabilidade corporativa para os membros do 

Pacto Global. 

 

 

 
• Diálogos Setoriais - Dentro da proposta de fomentar  na Unibes Cultural um 

ambiente para networking os Diálogos Setoriais da ABRAPS, realizados nas 
últimas semanas de cada mês, sempre às sexta-feiras, buscam abrir espaço 
para que seus associados, parceiros e prospects, profissionais pelo 
desenvolvimento sustentável possam apresentar seus serviços, produtos, 
pesquisas, publicações e estudos sempre alinhados aos ODS - Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável.  A cada encontro procuramos trazer temas e 
assuntos ligados ao tripé da sustentabilidade, econômico, social e ambiental, 
sem esquecer os impactos que este projetos geram no cultural e no pessoal, e 
um espaço para troca de conhecimentos, geração de negócios e netweaving 
em prol do desenvolvimento sustentável 

 
Primeiro Diálogos Setoriais ABRAPS março/2019 
• Urbanidade, uma consultoria que atua como uma equipe de sustentabilidade 

sob demanda, para empresas que querem implementar iniciativas de 
sustentabilidade em projetos e/ou desafios específicos.   

➢ Mariana Malufe Spignardi -  Formada em Liderança para a 
Sustentabilidade na Universidade de Harvard, Gestão Responsável para 
a Sustentabilidade na Fundação Dom Cabral e especialista em Conforto 
Ambiental e Conservação de Energia pela USP, é Mestre pela 
Architectural Association School of Architecture e Urbanista pela PUC 
Campinas.  



 

 
• Como Mindfulness contribui para o Desenvolvimento Sustentável?  

Mindfulness nos faz ter uma autopercepção mais apurada, maior autocontrole, 
automotivação e empatia trazendo equilíbrio aos relacionamentos com nós 
mesmos e com os outros. Mas como praticá-lo? E como ele pode contribuir 
para o desenvolvimento sustentável? Neste encontro além dos fundamentos 
básicos de Mindfulness e como ele se relaciona com a Sustentabilidade você 
terá a oportunidade de praticá-lo e, se desejar, levá-lo consigo para 
transformar profundamente a sua vida pessoal e profissional. 

➢ Juliana Zellauy - Profissional com mais de 17 anos de experiência em 
projetos socioambientais e de sustentabilidade, com atuação em 
empresas, terceiro setor, consultorias e comunidades diversas. Diretora 
de Planejamento Estratégico da Abraps (Associação Brasileira dos 
Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável), palestrante e 
colaboradora de conteúdos para as revistas digitais Carta Capital, Ideia 
Sustentável, Revista Época, entre outras.  

• Prática  de Sócio-Psicodrama, Role-Play e Jogos para Ações de Sustentabilidade. 
➢ Yvette Datner, Especialista em Psicodrama, socio-educacional e 

organizacional e jogos. Autora de Jogos para educação empresarial e co-
autora de “Intervenções Grupais”, “Grupos” Intervenção 
Socioeducativa” e outros além de artigos em revistas científicas e 
apresentação de trabalhos em congressos nacionais e internacionais no 
Brasil e no exterior. 

 
Segundo Diálogos Setoriais ABRAPS abril/2019 
• A Cultura de Sustentabilidade e a história da Certificação Benchmarking Brasil - 

apresentação da ferramenta Score Sustainability  Culture - Online - Não existe 
sustentabilidade sem boas práticas, e não existe boas práticas sem cultura de 
sustentabilidade. Quando a organização incorpora os princípios e diretrizes da 
sustentabilidade em sua gestão, tem inicio um novo ciclo na empresa. 
➢ Marilena Lavorato, Publicitária com especialização em marketing, 

negócios, sociologia e globalização, e gestão ambiental. Ambientalista e 
Idealizadora do Programa Benchmarking Brasil de boas práticas, do 
Portal Socioambientalonline, das Séries Minuto ODS (vídeos) e 
BenchMais – As Melhores Práticas Socioambientais do Brasil (livros) e 
Gustavo Trentin Prado - Engenheiro Ambiental formado pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, atualmente trabalhando como 
Engenheiro Ambiental do Programa Benchmarking Brasil. - 
www.institutomais.com.br  

• Diversidade Criativa. - Um papo sobre o nosso direito de ser diferente, versos o 
nosso dever de incluir. As diferenças alimentam a inovação. Diversidade e 
Inclusão não são ferramentas de marketing, são estratégia sustentáveis de 
economia e desenvolvimento. 
➢ Ronaldo Bias Ferreira Jr é formado em Comunicação Social, Propaganda 



 

e Marketing e sócio-fundador da um.a #diversidadeCriativa.  
• Desafios para o desenvolvimento sustentável na Industria 4.0 

➢ Prof. Ely Antonio Tadeu Dirani - Bacharel em Física pela USP, mestre e 
doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP. Foi 
pesquisador na área de microeletrônica por mais de 25 anos na Escola 
Politécnica. É professor no Depto. de Engenharia da PUC-SP, onde 
também atuou na gestão universitária em diversos cargos. Atualmente 
é Coordenador do curso de Engenharia Civil. 

 
Terceiro Diálogos Setoriais ABRAPS maio/2019 

➢ Biomimética: criatividade e inovação inspirado na genialidade da 
Natureza 
✓ Alessandra Araújo: Graduada em Biologia pela UNISA, com MS 

pela University of Hawaii em Bioquímica Ambiental - EUA, 
programa executivo em Global Communications pela  
Thunderbird School – Brasil/EUA,  curso de  Urbanismo 
Sustentável na Schumacher College - Inglaterra e Gestão 
Responsável para a Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral 
- Brasil. Especializada em Biomimética pelo Biomimicry 3.8 em 
2012. Atual mestranda em Master of Science in Biomimicry  da 
Arizona State University. 

➢ Cidades em Tempos Sombrios. Barbárie ou Civilização. 
✓ Vivian Blaso: Doutora em Ciências Sociais (Antropologia) PUC/SP. 

Especialista em Gestão Responsável para Sustentabilidade 
Fundação Dom Cabral. Sócia na Agência Conversa Sustentável. 
Life Coach e Leader Coach com certificação internacional pela 
SLAC Coaching. Certified Practitioner (PNL) pela Master Solution 
Institute. Idealizadora do Cidades Afetivas.  

➢ Fly Educação: promoção de liderança por meio das competências 
socioemocionais nas escolas brasileiras. 
✓ Catarina Maia: Bacharel em Comunicação Social pela PUC-SP e 

Alejandra Yacovodonato: Profissional experiente com histórico 
de atuação em gestão de projetos e comunicação no setor 
privado e terceiro setor. Inovação, impacto social e facilitação de 
processos. Fundadora da Fly Educação, especialista de Educação 
na Talkb4, membra do Social Transformational Lab 
Latinoamerica, líder de Projeto Empoderamento Feminino 
LATAM na Lynx.  

 
Quarto Diálogos Setoriais ABRAPS junho/2019 
• Como desenvolver o equilíbrio emocional na vida pessoal e profissional. 

➢ Facilitadora: Silvia Rezende Azevedo Floh, Psicóloga e Pedagoga,  
Graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e 
Universidade Paulista (UNIP); Formação em Terapia cognitivo-



 

comportamental; Coordenadora técnica da Clínica de Psicologia  LARES; 
25 anos de experiência nas diversas áreas  da psicologia; Especialista em 
Terapia Comportamental Cognitiva pelo Ambulatório de Ansiedade 
(AMBAN), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

• Ética e Sustentabilidade 
➢ Germano Julio Badi; Administrador de empresas pela FGV-EAESP, 

DIretor da Tire Industry Assoc., Consultor na implantação, treinamento, 
controle e gestão de Política de Ética e Compliance, no Brasil e no 
Exterior. Palestrante, Executivo de multinacionais por 30 anos, Membro 
do Globethics Network (Suiça), do Carnegie Council (USA), Diretor da 
ALENE, Conselheiro da ADM Brasil, ex-coordenador do Grupo de 
Excelência em Ètica e Sustentabilidade do CRASP, membro do Grupo de 
Excelência em Empreendedorismo e Inovação do CRASP. 

• Escola Aberta do Terceiro Setor, ajudando a construir uma sociedade com mais 
desenvolvimento. 
➢ Débora Verdan, jornalista, especialista em Comunicação e Marketing, 

Gestão Cultural e Educação a Distância. Coordenadora de conteúdo e 
produção da Escola Aberta do Terceiro Setor. 

 
Quinto Diálogos Setoriais ABRAPS julho/2019 
• Apresentação do Resultado da Pesquisa Abraps+5  - Foi realizada uma consulta 

pública com os conselheiros, diretores, coordenadores de grupos de trabalho, 
associados e profissionais pelo desenvolvimento sustentável em geral para 
definir as metas que devem ser priorizados na pela Abraps em relação aos 
ODSs, nos próximos 5 (cinco anos) 



 

 
• A mediação e os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  

➢ Francisco Luiz Biazini Filho; conciliador, mediador e árbitro pelo 
Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem  

• A colaboração e os ODS - lançamento do ODS Talks Colaboração - 5o Encontro 
Nacional dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável 
➢ Márcio Mendes - Diretor da Abraps e Coordenador do ODS Talks 

Colaboração 

 
Sexto Diálogos Setoriais ABRAPS setembro/2019 
• Empatia do Silêncio - O workshop "Empatia do Silêncio" surgiu da campanha 

#sudoehquemfala, criada em 2016 com o objetivo de conscientizar a sociedade 
e de diminuir o preconceito contra a pessoa com perda auditiva. Ao longo dos 
anos a #surdoehquemfala vem se desabrochando em diferentes e 
complementares ações: em 2017 ajudou os surdoatletas e arrecadar fundos 
para competir na Olimpíada da Turquia, em 2018 ancorou a Primeira Semana 
da Acessibilidade Surda com o varejo de São Paulo/SP e desde então atua 
diretamente nas empresas com o Workshop "Empatia do Silêncio". O desafio 
destas ações em ambiente corporativos está em sensibilizar ouvintes e 
aumentar a oferta de emprego para os surdos aptos ao trabalho no Brasil. 
"Queremos dar visibilidade e voz a chamada "deficiência invisível" e provar que 
a perda dos sentidos e apenas uma variável natural do ser humano", diz 
Millena.  
➢ Facilitadora: Millena Machado - Graduada em Jornalismo pela 

Faculdade Cásper Líbero, com pós-graduação em MARKETING pela 



 

ESPM, tem formação técnica de locução noticiarista pelo SENAC e 
conclusão de cursos livres em Fotografia para Cinema, Design Thinking e 
Agenda Brasil (sobre Economia). http://www.millenamachado.com.br/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sétimo Diálogos Setoriais ABRAPS novembro/2019 
• Edição Especial - São Paulo Tech Week 2019 Cidades Inteligentes: Inovação e 

Inclusão 
➢ Roda de Conversa com Especialistas - mediação de Vivian Blaso - 

Graduação em Comunicação Social - Habilitação Relações Públicas , 
Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais; Experiência na área de 
Comunicação, com ênfase em Relações Públicas e Propaganda, atuando 
nos seguintes temas: consumo e sustentabilidade, responsabilidade 
social empresarial, tendências, governança corporativa, advocacy, 
relacionamento com a comunidade e terceiro setor, consumo 
responsável, comunicação, cidades, antropologia urbana, ativismos e 
coletivos; Membro da Comissão Estadual de São Paulo para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Coordenadora do GT Advocacy na 
Abraps - Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento 
Sustentável. 
✓ Ismael Rocha - Doutor em Educação, Mestre em Sociologia, 

Mercadólogo formado pela ESPM com pós-graduação em 
Marketing pela UTA - University of Texas at Arlington.                           

✓ Francisco Luiz Biazini Filho - Sócio da REDERESÍDUOS é Doutor 
em Ciências pela USP – Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares; Especialização em Gestão de Segurança da 
Informação pelo Instituto Pesquisas Energéticas e Nucleares, 
IPEN/SP.  

✓ Gustavo Trentin Prado, Engenheiro Ambiental formado pela 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Camp), 
Mestre em Administração com foco em Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade pela Universidade Nove de Julho e atualmente 
trabalha como Engenheiro Ambiental e Gestor de 
Sustentabilidade do Instituto Mais. 

✓ Andressa Batelochio: Agente de Transformação para projetos e 
processos de inovação para educação e pelo desenvolvimento 
sustentável na empresa Horizontte Sustentável; educadora e 
articuladora de processos de comunicação e educação.  

http://www.millenamachado.com.br/


 

✓ Giovanni Jorge Checcin - Publicitário, Produtor Cultural e 
Ambientalista, Profissional de Marketing e Biólogo, foi 
coordenador de produção do Festival de Águas Claras e do 
projeto Pantanal Alerta Brasil, é membro do Conselho Superior 
de Meio Ambiente da FIESP, presidente do Instituto Acqua Brasil 
e Coordenador de Programação e Comunicação da Unibes 
Cultural. 

✓ Arthur Galhano, Economista formado pela PUC/SP, cursou pós-
graduação em Finanças(UNIP) e também possui extensão em 
Direito Constitucional (Fundação Arcadas/USP).  

✓ Mariana Malufe Spignardi - Formada em Liderança para a 
Sustentabilidade na Universidade de Harvard, Gestão 
Responsável para a Sustentabilidade na Fundação Dom Cabral. 

✓ Francisco Luiz Scagliusi, Arquiteto e Urbanista, Graduado pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie-UPM, Doutor pela 
Universidade de São Paulo-USP,                         

✓ Leandro Toledano - Empreendedor Social, Leandro Toledano é 
responsável por trazer a HomeBiogas de Israel para o Brasil, 
como representante exclusivo. equipamento que transforma 
seus resíduos de alimentos em energia limpa e fertilizante 
líquido orgânico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Encontros Temáticos - os encontros temáticos são eventos realizados pelos Grupos de 



 

Trabalho da Abraps, que alinhados aos ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 
buscam explorar cases de sucesso, ideias que deram certo, projetos que uma vez 
conhecidos podem e dever ser replicados e sempre buscando trazer inovação e troca de 
conhecimento sobre os assuntos abordados pelo GT - Grupo de Trabalho, de forma 
criativa, lúdica, inovadora e interativa. São espaços de networking e discussão de temas 
relevantes e focados no desenvolvimento sustentável. 

 

I Encontros Temáticos Abraps - GT Educação março/2019 

• Oficina: EUREKA!! Inovação, Criatividade e Educação pelo Desenvolvimento 

Sustentável! 

➢ Objetivo: Dialogar como práticas e ambientes disruptivos, criativos e 

colaborativos, podem contribuir por uma educação inovadora pelo 

Desenvolvimento Sustentável. Sob a ótica da educação formal, não formal e 

informal, refletir sobre o futuro do ser humano e de sociedade que 

formaremos (ou nos tornaremos) para o século XXI, através de atividades 

práticas, diálogos em grupo e análise de exemplos do Brasil e do Mundo. 

Conteúdo 

- O Desenvolvimento Sustentável: o passado e o futuro como horizontes na 

prática do presente 

- Neurociência e Neuroplasticidade: “altos” diálogos no ensino-aprendizagem 

- Pedagogia e Andragogia: caminhos entrelaçados 

- Educador: o facilitador para uma educação do século XXI 

- Novas metodologias como um caminho para a inovação no aprendizado 

- 8 dimensões da aprendizagem em ambientes educacionais 

Metodologia 

Diálogos e práticas - Reflexões em grupo - Atividade “mão na massa” 

• Facilitadora: Andressa Batelochio - Agente de Transformação para 

projetos e processos de inovação para educação e pelo 

desenvolvimento sustentável na empresa Horizontte Sustentável; 

educadora e articuladora de processos de  comunicação e educação  

Por ocasião da Semana da Água, foi convidado o GT de Saneamento e 

Recursos Hídricos que fará uma dinâmica temática sobre o tema água. 

• Facilitadora: Patricia Moreno, graduada em Tecnologia Hidráulica e 

Saneamento Ambiental pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo e 

em Tecnologia em Sistemas de Gestão Ambiental pela Universidade 

Estácio de Sá; Educadora ambiental e Consultora na elaboração de 

Planos Municipais de Saneamento e em projetos alternativos de 

tratamento de esgotos em áreas isoladas, autora do livro 

"Tratamento de esgotos domésticos em comunidades isoladas: 

referencial para escolha de soluções" e atualmente Coordenadora do 

Projeto Bolsacoop que trabalha com a inclusão social e 



 

implementação de tecnologias para otimizar a gestão no processo de 

comercialização de resíduos em cooperativas de catadores.  

• II Encontros Temáticos Abraps - GT Lixo Zero abril/2019 

➢ Preparação Eventos Lixo Zero 

✓ Objetivo: Apresentar aos presentes o conceito do Lixo Zero e da 

importância da Política de Gestão de Resíduos Sólidos para os grandes 

geradores e convocar novos voluntários para a realização do Fórum 

Municipal Lixo Zero e para a Semana Lixo Zero São Paulo 

Conteúdo 

- Conceito Lixo Zero 

- Encontro Municipal Lixo Zero São Paulo e Semana Lixo Zero São Paulo - 

O que realizamos e como fazer parte da equipe de voluntários  

- PGRS - Politica de Gestão de Resíduos Sólidos e as responsabilidades dos  

grandes geradores 

✓ Facilitadores: Coordenadores e participantes do Grupo de Trabalho 

Lixo Zero Abraps 

 

III Encontros Temáticos Abraps - GT Cursos abril/2019 

• Apresentação do Projeto Palestrantes Abraps - Facilitadora: Mari Spignardi – 

Coordenadora do GT Cursos. 

➢ "Como engajar pessoas na era da informação?"  

✓ Giuliana Preziosi, especialista em Engajamento, trabalha com 

Sustentabilidade há mais de 14 anos. Formada em Comunicação Social 

pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em 

Planejamento Estratégico pela Universidade da Califórnia em Berkeley 

(EUA) e MBA em Gestão da Sustentabilidade pela FGV. Realizou cursos 

de extensão em universidades internacionais como Columbia e MIT 

(Massachusetts Institute of Technology). É sócia consultora na 

Conexão Trabalho, palestrante profissional, trainer certificada, 

facilitadora, colunista da revista Plurale, e escreve artigos para revistas 

e blogs do setor. 

➢ “Mobilidade Sustentável”  

✓ Natália Moraes, fundadora da Escola 21, acredita que a Educação é a 

principal ferramenta de transformação para um mundo sustentável. É 

Mestre em Planejamento Energético (COPPE/UFRJ), com foco em 

demanda de energia no transporte de passageiros, e é graduada em 

economia (UFRJ).  

➢ “Consultoria para Projetos Socioambientais - Ecoconnecta”  

• Roseli Machado, formada em Comunicação Social, Gestão 

de negócios em tecnologia , sustentabilidade nas 

organizações e fazendo MBA em Gestão de Políticas 

Públicas. Especialista em soluções de gestão empresarial 



 

para o setor do agronegócio, manufatura e cooperativas de 

resíduos sólidos. Professora e palestrante sobre 

sustentabilidade nas organizações, empreendedorismo 

verde e diversidade. Empreendedora social no Instituto 

Ecoconnecta consultoria que desenvolve projeto 

socioambiental . 

➢ “A sustentabilidade e a difícil quebra de paradigmas” 

✓ Reinaldo Canto, jornalista há 38 anos formado pela Cásper Líbero; pós-

graduado em Inteligência Empresarial e Gestão do Conhecimento. Nos 

últimos 16 anos têm atuado na área da sustentabilidade, cidadania e 

meio ambiente; foi diretor de comunicação do Greenpeace Brasil; 

coordenador de comunicação do Instituto Akatu pelo Consumo 

Consciente e assessor de imprensa do Instituto Ethos Atualmente é 

colunista da Carta Capital (www.cartacapital.com.br), da Envolverde e 

do ROL – Rede On Line da Cidadania; conselheiro e parceiro em 

projetos e conteúdos da Envolverde 

 

IV Encontros Temáticos Abraps - GT Educação abril/2019 - Evento Especial - Dia 

Mundial da Educação 

➢ O Grupo Técnico de Educação da Abraps (Associação Brasileira dos 

Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável) fará um evento em 

comemoração ao Dia Mundial da Educação - 28 de Abril. Em parceria com a 

produtora OZ Produtora e a plataforma VideoCamp, fará a exibição de 

episódios da série documental “Sementes da Educação” que traz iniciativas 

transformadoras na educação pública do Brasil. Logo após a exibição da série, 

haverá uma oficina “mão na massa” para toda a comunidade escolar, crianças, 

jovens e adultos voltada à aprendizagem criativa e uma roda de diálogo para 

juntos refletirmos sobre a educação atual. 

✓ Facilitadoras: Andreia Rodrigues de Carvalho Pitta Lima - Mestranda 

em Conservação da Biodiversidade e Sustentabilidade, trabalhou na 

área de participa de projetos e eventos com o intuito de promover e 

fortalecer o desenvolvimento sustentável, conectando pessoas e 

organizações, gerando e difundindo conhecimento. 

✓ Andrêssa Batelochio - Articuladora-Facilitadora de projetos e 

processos em inovação para a educação pelo desenvolvimento 

sustentável; educadora e articuladora de processos de comunicação e 

de educação, pelo projeto EducaVisT - a facilitação gráfica como 

ferramenta complementar de metodologias ativas; facilitadora em 

processos de formação educacional em parceria com a assessoria 

D8cto Especialista em jogos cooperativos, cultura de paz, vivências 

com a natureza (Sharing Nature Worldwild) e "carteira" (Carta da Terra 

em Ação) pela UMAPAZ - Universidade Livre de Meio Ambiente e 

Cultura de Paz - Prefeitura de São Paulo; designer de informação e 



 

profissional de colheita gráfica com especialização na Holanda, pela 

Model MInds. Formada em Comunicação Social pela FAAP e como 

consultora em sustentabilidade pela consultoria Migliori, com pós-

graduação em Marketing de Negócios pela ESPM-SP, especialista em 

Responsabilidade Social e Terceiro Setor pelo CEATS-FIA e 

Sustentabilidade pelo SENAC-SP. Associada-fundadora e coordenadora 

do Grupo Técnico de Educação da Abraps - Associação Brasileira dos 

Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. 

 

V Encontros Temáticos Abraps - GT Orgânicos maio/2019  

• Apresentação de Soluções para o Combate ao Desperdício de Alimentos 

➢ CASE1 - MESA BRASIL Sesc 

✓ Facilitadores - Luciana Gonçalves - Nutricionista, coordenadora 

estadual do Programa Mesa Brasil Sesc São Paulo, programa de 

recolhimento de alimentos criado pelo Sesc há 23 anos, que arrecadou 

cerca de 5 mil toneladas de janeiro a dezembro de 2018, repassados a 

cerca de 6 mil entidades sociais no país. 

➢ Case 2 : ENVOLVE - Luciana Caran - Empreendedora serial com uma sólida 

carreira como executiva, fundadora da primeira agência de turismo da internet 

brasileira e responsável por diversos projetos de e-commerce em grandes 

empresas. Bacharel em Comunicação Social pela ESPM e em Hotelaria pela 

École Les Roches, possui especializações em Gestão de TI, Marketing e Varejo. 

Como buscadora por soluções sistêmicas para problemas globais, hoje é 

ativista no combate ao desperdício de alimentos, através de diversas 

iniciativas, entre elas a Rede Mottai e a 2b Eco. Coordena o Grupo de Trabalho 

"Orgânicos: produção, aproveitamento e destinação" da Abraps (Associação 

Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável).  

✓ Em fevereiro foi aprovado em Florianópolis o projeto de lei da 

compostagem. Vamos discutir sobre a legislação da cidade de São 

Paulo e o que podemos fazer para regulamentar a atividade 

Participantes:  

✓ Vereador Caio Miranda -formado pela Faculdade de Direito do Largo 

de São Francisco, da USP, o paulistano, antes de ser eleito vereador, 

foi presidente do centenário Centro Acadêmico XI de Agosto, 

voluntário no Departamento Jurídico dessa mesma instituição para 

assistência jurídica à população de baixa renda, conselheiro da 

Associação dos Antigos Alunos da FDUSP e trabalhou no Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, com especialização em 

responsabilidade fiscal e combate à corrupção. Caio também aposta 

em seus vídeos na internet como uma importante forma de 

democratizar o debate político e de difundir suas ideias. 

✓ Mirna Suzin - AgroDKV - graduada pela FEI em Engenharia de Produção 

Química e mestre em ciências na área de Tecnologia Nuclear pelo 



 

IPEN-USP. Também possui pós-graduação em marketing pela ESPM e 

MBA em Gestão do Conhecimento e Tecnologia pela USP-FIA. 

Atualmente, é Gerente de Produção e Responsável Técnica da Usina 

de Compostagem AGRODKV. 

✓ Rodrigo Ravena - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - é formado 

em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) e bacharel em Direito pelao Universidade de São Paulo 

(USP), com especialização em Direito Civil pela PUC-SP. Foi docente de 

Direito Comercial na Faculdade de Administração da FAAP. Iniciou na 

vida pública em 1981, quando foi aprovado em concurso público para 

a Câmara Municipal de São Paulo. Em sua trajetória dentro do 

Legislativo, integrou a Assessoria da Diretoria Geral (1999a 2002). Em 

2004, foi assessor da Primeira Secretaria da Mesa. No biênio seguinte, 

passou a fazer parte da Secretaria de Recursos Humanos. Nos anos de 

2006 a 2012, foi Secretário de Infraestrutura e, por último, de 2013 a 

2015, atuou como Secretário-Geral Administrativo 

➢ Rafael Golin - AMLURB  - Coordenador do Núcleo de Resíduos Orgânicos de 

AMLURB. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de 

São Paulo (2005), pós graduação em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental e 

mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, na área de gerenciamento 

de resíduos orgânicos. Engenheiro da Prefeitura de São Paulo desde 2009, com 

experiência em arborização urbana, projetos ambientais, fiscalização de 

contratos  e administração pública na Secretaria de Coordenação das 

Subprefeituras e na Subprefeitura Lapa. Desde junho de 2018 atua como 

Coordenador do Núcleo de Orgânico na Diretoria de Planejamento e 

Desenvolvimento da AMLURB, na equipe responsável pela implantação de 

projetos na área de resíduos sólidos orgânicos na cidade de São Paulo 

✓ Moderadora: Vereadora Sonia Francine é professora, jornalista, 

escritora e palestrante. Em 2008 e 2012 disputou a prefeitura de São 

Paulo. Foi Subprefeita da Lapa, membro do Conselho de Administração 

da Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e Secretária 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, entre outras 

funções públicas. Atualmente exerce seu segundo mandato como 

vereadora. É integrante da Comissão Extraordinária do Meio 

Ambiente, da Comissão de Orçamento e Finanças e da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de São Paulo. 

 

VI Encontros Temáticos Abraps - GT Saneamento e Recursos Hídricos maio/2019  

• Apresentação IAB - Instituto Acqua Brasil  

➢ Giovanni Jorge Cecchin - Publicitário e Produtor Cultural, graduado em 

Marketing pela Universidade Paulista, foi coordenador de produção do Festival 

de Águas Claras e do projeto Pantanal Alerta Brasil, é o idealizador do Centro 

de Educação Ambiental e Sustentabilidade Social Ciclo das Águas, atual 



 

presidente do Instituto Acqua Brasil e Coordenador de Programação e 

Comunicação do Centro da Cultura Judaica. 

•  Soluções Baseadas na Natureza – Floting Islands 

➢ Benjamin Boudler  - Engenheiro Ambiental trabalhando em projetos voltados 

ao manejo integrado da água, redução do consumo, reuso de água, 

tratamento de esgoto e captação de água da chuva. Com experiência em 

gestão de resíduos nos Estados Unidos, gerenciamento total dos resíduos para 

cada cliente com objetivo de geração de renda líquida, sempre buscando 

atender as metas anuais estabelecidas, trabalhando com objetivo de Aterro 

Zero e reciclagem. Experiência com consultoria de projetos, LEED trabalhando 

com edifícios corporativos, Arenas para a Copa Mundial, Fábricas. Experiência 

com todo o processo de certificação, desde concepção do projeto até análise 

do órgão certificador GBCI.  Sócio Fundador da ÁguaV – Construindo 

Sustentabilidade 

• Projeto Piloto – “Alternativa de Esgotamento Sanitário para a área rural – Case Mogi 

das Cruzes” 

➢ Faciltadores: Edna Cardoso - formada em Administração de Empresas, com pós 

graduação em Gestão Ambiental e cursando Serviço Social.  Desde 2009 no 

Instituto Trata Brasil, Edna é Consultora de Projetos Sociais do Instituto Trata 

Brasil, responsável pela coordenação dos Projetos Sociais do Instituto Trata 

Brasil. 

➢ Daniel Campos Vecchi - Bacharel em Engenharia Ambiental pela Universidade 

São Marcos e MBA em Tecnologias Ambientais pela POLI-USP. Atuante na área 

de tratamento de águas, esgotos e efluentes industriais há 11 anos. Sócio-

Diretor da Vecchi Ambiental 

• Niltex - suporte descartável para abertura e estabilização de sacos de lixo, durante seu 

enchimento. 

➢ Nilton Del Zotto - possui graduação em ODONTOLOGIA pela Universidade 

Cidade de São Paulo (1991). Tem experiência na área de Odontologia, com 

ênfase em Cirurgia, Implantes e Endodontia, criador e inventor dos projetos: 

Extrator Del Zotto e Grampos Apicais Del Zotto, Pinça Porta Grampos Apicais 

Del Zotto e Protetor Descartável para Estetoscópio e colaborador do Livro 

Digital Endoatlas, criador e idealizador do Niltex 

 

VII Encontros Temáticos Abraps - GT Saneamento e Recursos Hídricos junho/2019 

- Desafios do setor de Saneamento  após a Medida Provisória n° 868 

• Roda de Conversa sobre os Desafios do setor de Saneamento  após a Medida 

Provisória n° 868 

➢ Mediadora: Patricia Moreno - Coordenadora do GT Saneamento e Recursos 

Hídricos da Abraps 

➢ Debatedores: Francisca Adalgisa da Silva, Socióloga e Presidente da APU 

SABESP (,Associação dos Profissionais Universitários da SABESP) e 

Representante da ABICON - Associação Brasileira das Concessionárias Privadas 



 

de Serviços Públicos de Água e Esgoto                         

• Saneamento ecológico - dignidade e saúde para regiões periféricas. 

➢ Rodolfo Almeida - Diretor Presidente da SEAE – Sociedade Ecológica Amigos de 

Embu (2014-Atual), ex presidente do Movimento Salve Embu, Diretor do portal 

Infraestrutura Verde e proprietário NEXTO IT Tecnologia. 

 

VIII Encontros Temáticos Abraps - GT Cursos julho/2019 

• “A Política Nacional de Resíduos Sólidos - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto“  

➢ Patrícia Guimarães. - Advogada especializada em direito ambiental. Mestre em 

economia e em Práticas para o desenvolvimento sustentável. 

• “Novas Arenas e a Sustentabilidade”  

➢ Fabio Soares Cesar. - Professor de Ensino Superior no Curso de Engenharia 

Civil, Graduado em Engenheiro Civil, Pesquisador CNPq. e Integrante no grupo 

de pesquisa Observatório das Metrópoles São Paulo. 

• “Ecobairro: localizando a Agenda 2030”  

➢ Lara Cristina Batista Freitas.- Arquiteta e Urbanista, Mestre em Gestão Urbana 

pela PUCPR, Especialista em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica 

e Urbanística pela UnB, Especialista em Ecoturismo pelo SENAC, Designer em 

Sustentabilidade pelo Gaia Education.  

• “Manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil e a situação dos catadores de papel na 

cidade de São Paulo”  

➢ João Alexandre Paschoalin Filho. - Pós-Doutorado pela Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto, Doutorado em Engenharia pela Universidade 

Estadual de Campinas/Unicamp), Mestrado em Engenharia pela Universidade 

Estadual de Campinas/Unicamp e Graduação em Engenharia Agrícola pela 

Universidade Federal de Lavras/UFLA.  

 

IX Encontros Temáticos Abraps julho/2019 - GT Orgânicos PAD                                                     

Produção, Aproveitamento e Destinação  

• Soluções para o combate ao desperdício de alimentos 

➢ Case 1 - Só Bags, por um mundo sem desperdício - Rosângela Rua 

➢ Case2: Envolve - Luciana Caran  

• Bate-papo: Um mergulho na agricultura urbana  

➢ Qual o papel do consumidor para fortalecer a agricultura orgânica? Venha dar 

um mergulho nos diferentes papéis da agricultura urbana, conhecer pessoas 

que estão trabalhando com isso e entender como suas escolhas podem 

alimentar uma nova forma de produzir comida. 

Participantes: 

✓ Marina Ferreira C. Pinto - Pé de Feijão, que nasceu com o propósito de 

aproveitar os espaços ociosos nos topos dos prédios para a produção 

de alimentos, mas em breve, abraçou a missão de transmitir com 



 

empatia e leveza os assuntos sobre educação alimentar e ambiental. 

Seu propósito é transformar a relação das pessoas com a comida, 

promovendo a reconexão com os alimentos por meio de hortas 

urbanas. 

✓ Regiane Nigro - Psicóloga, pesquisadora e ativista, atua em projetos 

sociais e na articulação entre sociedade civil e governo em temas como 

trabalho, associativismo e meio ambiente. É membro do Instituto 

Kairós, tendo apoiado a Associação de Agricultores da Zona Leste 

desde 2015 

 

X Encontros Temáticos Abraps setembro/2019 - GT Saneamento e Recursos 

Hídricos  - Aproveitamento de água de chuva 

• Apresentação da parceria entre o GT Saneamento do IE - Instituto de Engenharia 

➢ Paula Rodrigues - Coordenadora do GT Saneamento do IE e a ABRAPS e Patrícia 

Moreno – Coordenadora do GT Saneamento e Recursos Hídricos da ABRAPS 

• Aproveitamento de água de chuva: o que você precisa saber sobre as mudanças na 

revisão da ABNT NBR 15527:2019 

➢ MSc Álvaro Diogo Teixeira - Secretário da Comissão de Estudo Especial de 

Aproveitamento de Água de Chuva (ABNT/CEE-077), Coordenador Geral do 

JPS-ABES e colaborador do  nosso GT Saneamento e Recursos Hídricos da 

Abraps           

• "Aedes egypti" e "Aedes albopictus" e sua relação com materiais descartados em 

jardins de unidades do quadrilátero da saúde, na cidade de São Paulo.  

➢ Mestranda na Universidade de Saúde Pública da USP - Olivia Gavioli, 

colaboradora do nosso GT Saneamento e Recursos Hídricos da Abraps 

• Apresentação Vídeo:- Caminhada pelas Águas / Painéis Jardins de Chuva  

➢ Vivian Blaso - Coordenadora e Idealizadora do Cidades Afetivas 

 

XI Encontros Temáticos Abraps outubro/2019 - GT Jurídico - A Responsabilidade 

das Empresas e dos Gestores na Ausência do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos com Luiz Carlos Aceti Júnior 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XII Encontros Temáticos Abraps outubro/2019 - GT Educação  

• Construindo comunidades inovadoras a partir dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e de dados do município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da compreensão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU 

(ODS), histórico e dados atuais e da análise de dados e iniciativas do município, 

promoveremos reflexões, diálogos e atividades coletivas, incentivando uma maior 

participação nos territórios sob este “novo olhar” para a sustentabilidade. Por 

meio de atividades “mão na massa”, o grupo criará soluções para melhorias 

locais.Descrição 

Na oficina, com atividades lúdicas e educativas, você irá aprender sobre: 

✓  Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (17 ODS) – 

Histórico/ Dados atuais globais e locais; 

✓ Ações e inciativas no Brasil e no mundo em prol de comunidades 

inovadoras e sustentáveis; 

✓ Entender as ações de governo aberto e conhecer sites, sistemas, 

informações e ferramentas do município para colaborar com iniciativas 

locais; 

✓ Analisar e correlacionar dados do município com os temas dos 17 ODS 

promovendo melhorias locais e globais; 

✓ Criar soluções para seu território e participar de um fórum local e 

municipal 

• Facilitadora: Andressa Batelochio: Agente de Transformação 

para projetos e processos de inovação para educação e pelo 

desenvolvimento sustentável na empresa Horizontte 

Sustentável; educadora e articuladora de processos de 

comunicação e educação. 

 

 



 

XIII Encontros Temáticos Abraps outubro/2019 – GT Lixo Zero - Semana Lixo Zero  

• Roda de Conversa Mulheres Catadoras 

 

 
 

XIV Encontros Temáticos Abraps novembro/2019 – GT Planejamento 

➢ Apresentações dos GTs – atividades realizadas 

✓ GTs Advocacy, GT Captação de Recursos, Construções Sustentáveis, 

Cursos,  Diversidade e Inclusão, Economia Circular, Educação, 

Integração, Inovação,  Lixo Zero, Mudanças Climáticas, Negócios 

Sustentáveis, Orgânicos - produção, aproveitamento e destinação, 

Parcerias / RI, Pesquisas, Planejamento,  Prêmios, Resíduos de Saúde, 

Saneamento e Recursos Hídricos, Visão Abraps e Fellows Abraps 

 

 

 

 

 



 

➢ I Encontros Temáticos Abraps março/2020 – GT Captação 

 

 
 

➢ II Encontros Temáticos Abraps março/2020 – GT Cidades Sustentáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programação dos Dialógos Setoriais e dos Encontros Temáticos ocorre todos os anos de março a 

novembro em 2020, por conta da pandemia estes eventos foram cancelados pois os espaços onde 

estes encontros acontecem foram proibidos de recepcionar qualquer tipo de evento. 



 

 
 

Origens e Propósitos  - os happy hours da Abraps (www.abraps.org.br) - Origens e 

Propósitos são realizados em parceria com o Instituto Acqua Brasil 

(http://www.institutoacquabrasil.org.br/) e apresentam histórias de vida de profissionais 

que bem sucedidos em suas carreiras e negócios, migraram para negócios de impacto com 

foco no desenvolvimento socioambiental sem abrir mão do sucesso econômico, 

mostrando que com planejamento, objetivos, metas claras e seriedade de propósitos e 

possível ter negócios de impacto socioambientais rentáveis e alinhados aos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

 

• Origens & Propósitos - Abril/2019 - com Leandro Toledano - Empreendedor 

responsável pela Homebiogas e por trazer tecnologias de energias renováveis 

aplicadas pela ONU ao Brasil. - https://homebiogas.com.br/ 

• Origens & Propósitos – Maio/2019 - com- Leonardo Celli Coelho - 

administrador de empresas (UFLA/MG), empresário do setor de eventos, 

energia renovável e eletromobilidade, recém associado ao clube dos "enta", 

casado, pai de 3 cães e 1 papagaio, morador de Jaguariúna, entusiasta e usuário 

de soluções sustentáveis. É portador de um veículo elétrico, um biodigestor, e 

um posto solar. - https://www.xoksustentavel.com.br/  

• Origens & Propósitos – Maio/2019 - com- Nilton Del Zotto - dentista, 

endodontista, professor e inventor com várias patentes mundiais entre elas; em 

2005 o Extractor del Zotto lançado no Congresso Mundial Cologne-Alemanha - 

www.sendoline.se; em 2007 os Grampos Apicais Del Zotto (Ciosp-SP) - 

www.sswhite.com.br; em 2012 Stethoblister - Cavalcanti/HER 

www.stethoblister.com que rendeu uma matéria no The New York Times e em 

2017 Niltex- Suporte Descartável para Sacos de lixo que tem fácil montagem, 

por meio de dobradura no papelão e conta com tampa com trava, evitando que 

o lixo colocado se espalhe - https://www.niltex.com.br/ 

• Origens & Propósitos – Junho/2019 - com- Amir Musleh; Engenheiro Ambiental 

pela Faculdade Oswaldo Cruz, com ênfase em análise de ecoeficiência; Gestor 

Ambiental pela Escola de Engenharia Mauá, com ênfase em mecanismo de 

desenvolvimento limpo; Pós graduado em Engenharia Civil pela Escola de 

Engenharia Mauá, em Gerenciamento de Canteiro de Obras; Pós graduando em 

Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas; 5 anos como Socio 

Administrador da ECRA Sustentabilidade Urbana, responsável por idealizar lajes 

https://homebiogas.com.br/
https://www.xoksustentavel.com.br/
https://www.niltex.com.br/


 

verdes para produção de alimentos através da agricultura urbana, 

proporcionando a oportunidade de qualquer pessoa ser um agricultor. 5 anos 

na Fundação Espaço ECO (instituída pela BASF) com projetos de análise de 

sócio-ecoeficiência.Vice Coordenador do Instituto de Eng (2017 -2018) - 

https://www.ecrasustentabilidadeurbana.com.br/  

• Origens & Propósitos – Setembro/2019 – Visão ABRAPS - O Visão Abraps é 

uma iniciativa da ABRAPS que se propõe a estabelecer um canal entre 

profissionais e pessoas interessadas pelos diversos temas abordados, 

fortalecendo as discussões em torno destes assuntos e engajando-as por meio 

destes encontros, dando a oportunidade de que se estabeleçam conexões e 

contatos e que uma grande rede de ações se forme.  

➢ Debatedores: André Luiz Tuon é bacharel em Ciências Biológicas e pós-

graduado em Gestão Ambiental. Atua na área de estratégias 

corporativas em sustentabilidade e elaboração dos relatórios de 

sustentabilidade.  

✓ Andréia Rodrigues de Carvalho Pitta Lima é apaixonada pela 

educação não-formal e acredita que o pensamento sistêmico e 

multidisciplinar seja a única maneira de alcançarmos a 

sustentabilidade em todas as áreas. Atualmente é engajada com 

assuntos relacionados ao meio ambiente e a sustentabilidade na 

disseminação de conhecimento em diversos setores. 

✓ Fernanda Maria de Moura Gomes é graduada em Comunicação 

Social - Publicidade e Propaganda com ênfase em Comunicação 

Integrada e MBA em Ciências do Consumo Aplicadas pela Escola 

Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM). É 

membro voluntária da Abraps, do Grupo de Trabalho Visão 

Abraps e membro organizadora e participante do programa 

Fellows Abraps: Futuros Líderes do Desenvolvimento 

Sustentável. Já atuou no departamento de Comunicação do 

Santos Futebol Clube, participando principalmente do programa 

de Responsabilidade Social do clube, o "Muito Além do Futebol". 

Atualmente é responsável pela organização e realização de ações 

direcionadas à disseminação dos ODS (ONU) e da Agenda 2030. 

✓ Paula Tavares é bacharel em Ciências Biológicas pela 

Universidade de São Paulo (USP), pós-graduada em 

Administração Industrial pela Escola Politécnica da USP e Mestre 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Instituto de 

Tecnologia de Alimentos de Campinas. É membro voluntária da 

Abraps e atualmente atua como consultora na MFT Consultoria 

em Agronegócios. 

https://www.ecrasustentabilidadeurbana.com.br/


 

 

 

• Origens & Propósitos – Outubro/2019 – Semana Lixo Zero 

➢ Luciana Caran, publicitária de formação, fala sobre o seu produto: o 

Envolve - um pano feito com tecido de algodão, cera de abelha, breu e 

óleo de coco que serve para embalar frutas e verduras ou cobrir tigelas e 

refratários com alimentos. Lavável, reutilizável e compostável, o invólucro 

ecofriendly substitui o plástico-filme e pode durar pelo menos seis meses. 

https://envolve.eco.br/  

 

 
 

• Origens & Propósitos – Novembro/2019 – Fellows Abraps 2019 - Turma I 

➢  Os Fellows Abraps são futuros líderes pelo Desenvolvimento Sustentável que 

atuam em diversos setores da economia, que tem o desejo e a empatia de doar 

voluntariamente seus conhecimentos e habilidades, possibilitando ações e 

decisões que levem em consideração fatores econômicos, sociais e ambientais, 

três deles da nossa primeira turma estarão presentes para contar um pouco de 

sua história, porque se candidataram a este programa e como isso mudou suas 

percepções de futuro, de carreira e de vida. 

➢ Janaina de Souza Leite é Designer de Interiores graduada pelo Centro 

Paula Souza, Tecnóloga em Processos Gerenciais pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e Pós-

Graduada em Gestão de Projetos pelo Centro Paula Souza 

➢ Maria Hausner é Bióloga formada pela USP, trabalhou quase toda sua 

graduação em um Laboratório de Ecologia de Paisagens e 

Conservação no qual estudou a relação entre a disponibilidade de 

https://envolve.eco.br/


 

água e a presença de vegetação nativa nas bacias hidrográficas do 

estado de São Paulo. 

➢ Victor Natan Pinheiro Kim é bacharel em gestão ambiental pela 

Universidade de São Paulo e pós-graduando pela Fundação Instituto 

de Administração. 

 

• Origens & Propósitos – Fevereiro/2020 – A importância dos Jogos no 

desenvolvimento pessoal, profissional e sustentável 

❖ Fernando Tsukumo é fundador do Sua Vez Jogos, http://www.suavez.org/, 

encurtando a distância entre jogos e educação, em contextos familiares, 

escolares e corporativos. Acredita no Poder do Lúdico para gerar conexões 

humanas e nos jogos como plataformas de discussão que trazem 

relacionamentos mais eficientes e  significativos, melhorando a performance 

das empresas e a qualidade de vida dos seus colaboradores através da 

reflexividade e autoconhecimento, É TEDx Talker, com a fala “Coisas que você 

aprendeu jogando e nunca percebeu” - https://youtu.be/yQdnhzIX-tA - e 

docente de Gamificação da FIA e de Design e Prototipagem da FGV  

❖ Maurício Gibrin é formado em jornalismo pela ECA-USP e cria jogos 

profissionalmente desde 1995. Lançou mais de 20 títulos no mercado 

nacional, entre eles War Cards e Liga da Justiça (Grow), Detetive Turma da 

Mônica e Jogo da Vida Feliz (Estrela) e Malhação (Toyster). Em 2004, venceu o 

Concurso Internacional de Criadores de Jogos de Tabuleiro da Ludoteca de 

Boulogne-Billancourt, na França, com o jogo Waka-Waka Island (publicado na 

Alemanha em 2008 sob o nome Vineta). Atuando como game designer de 

jogos eletrônicos, trabalhou nos estúdios da Ubisoft em Porto Alegre e 

elaborou o jogo Swan Princess Hidden Tales (Android e iOS). Também cria 

jogos para ONGs e empresas, atandendo clientes como Bradesco, Sanofi e 

Instituto Akatu. Desenvolvedor de conteúdo para jogos corporativos da Waba 

Extraordinary - http://wabawaba.com.br/ 

 

• Origens & Propósitos – Março/2020 - Aquicultura – Aquaponia – Hidroponia 

soluções sustentáveis para culturas agrícolas através da biotecnologia  

➢ Vitor Renê Cavallari da Gloria, formado em Biotecnologia pela 

Universidade Federal de São Carlos no final do ano de 2017, já foi 

Presidente do Centro Acadêmico de Biotecnologia, Vice-Diretor da 

Sustec Jr (empresa júnior do curso), representante dos alunos no 

conselho do campus, além de ter realizado 3 projetos de Iniciação 

Científica ao longo da graduação. Descobriu sua paixão pela 

Sustentabilidade durante a realização do seu ano de intercâmbio na 

University of Georgia, EUA, onde cursou disciplinas como 

"Environmental Management", "Energy Economics", e "Ecotoxicology". 

Também durante a vivência nos Estados Unidos, teve a oportunidade 

http://www.suavez.org/
http://wabawaba.com.br/


 

de estagiar numa multinacional da área de enzimas, com foco na 

prospecção de aplicações para os produtos desenvolvidos. No Brasil, 

trabalhou na Holy Nuts, empresa da indústria de alimentos voltada ao 

"canal natural", onde atuou como Gerente Comercial e participou da 

expansão dos negócios para todo o país. Atualmente, é sócio-fundador 

da startup de biotecnologia Biocult, especialista em Aquaponia, onde 

atua como Diretor Executivo - www.biocult.com.br  

 

 
     

No ano de 2020 por conta da pandemia, os eventos Origens & Propósitos mudaram para 

o ambiente virtual em parceria com o Canal Feiras e Negócios - 

https://www.feirasenegocios.com.br/  

 

❖ Episódio 1 - Giovanni Checchin - https://youtu.be/Z598-L7YwvA  

❖ Episódio 2 – APAS - https://youtu.be/OziQgkAIUyE  

❖ Episódio 3 - Marcio Mendes - https://youtu.be/LhnnUErVJHY 

❖ Episódio 4 - Lica Bueno - https://youtu.be/Em3eOuiTTQ8 

❖ Episódio 5 - M|Checon - https://youtu.be/H-08wNC-zPc  

❖ Episódio 6 - Luiz Carlos Aceti - https://youtu.be/la8RUCOtxZY  

❖ Episódio 7 : Marcos Penido - https://youtu.be/6IE85Rk1aBs  

❖ Episódio 8: Podcast - Resíduos Sólidos, durante e pós COVID-19 - Francisco Luiz Biazini Filho, 

José Pereira de  Oliveira e Denis Rego - https://youtu.be/2a-fQLUzO9Y  

❖ Episódio 9: Podcast - Negócios Socioambientais: com Vitor Renê Cavallari da Gloria da Biocult 

e Leandro Toledano da Biomovement Ambiental - https://youtu.be/jK2KSqGm0zM  

❖ Episódio 10: Podcast - Horta na Laje – Amir Musleh – ECRA - https://youtu.be/d1vlLZkd09I  

❖ Episódio 11: Podcast - Alexandre Bezerra da AMACHAINS - https://youtu.be/V6k2QL-eInA  

❖ Episódio 12: Podcast - André Luis Saraiva - PRAC : Reaproveitar o chumbo de baterias se 

transforma em um negócio - https://youtu.be/-KYRlgiFQ-g  

 

 

 

http://www.biocult.com.br/
https://www.feirasenegocios.com.br/
https://youtu.be/Z598-L7YwvA
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https://youtu.be/Em3eOuiTTQ8
https://youtu.be/H-08wNC-zPc
https://youtu.be/la8RUCOtxZY
https://youtu.be/6IE85Rk1aBs
https://youtu.be/2a-fQLUzO9Y
https://youtu.be/jK2KSqGm0zM
https://youtu.be/d1vlLZkd09I
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https://youtu.be/-KYRlgiFQ-g


 

Happy Hour com Impacto 2019 – Núcleo Rio de Janeiro 

 

o fev/2019 - Brumadinho: alternativas para rejeitos de mineração com Haroldo de 

Mattos Lemos e Gustavo Cunha Mello - ODS 12 e 15 

o mar/2019-  Investimento responsável com Fernanda Dativo do Sitawi - ODS 13, 16 

e 17 

o abr/2019 - Trabalhando com propósito: Quem são os profissionais de 

desenvolvimento sustentável com Marcus Nakagawa ODS 16 e 17 

o mai/2019 - Sustentabilidade no Ambiente Construido com Rosana Correia Rox, 

Casa do Futuro - ODS 9, 11, 12 e 13 

o jun/2019 - Oportunidades da Energia Eólica com Flávio Rosa, Empresa de Pesquisa 

Energética - ODS 7, 9 e 11 

o jul/2019 -  Como Combater as Mudanças Climáticas com Patrícia Messer, Empresa 

de Pesquisa Energética - ODS 11, 13 e 17 

o ago/2019 - Uso da Mediação em Conflitos Socioambientais com Teresa Rossi - ODS 

10, 16 e 17 

o set/2019 - Economia para uma nova consciencia com Paulo Roberto da Silva, UFF -

DS 8, 9, 11 e 12 

o out/2019 - Aproveitamento Energético de Resíduos com Daniel Kühner, 

Empresa de Pesquisa Energética - ODS 9,11 e 12 

o nov/2019 - Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro com Daniel 

Mancebo, Prefeitura do RJ - Todos os ODS 

o dez/2019 - Como implementar os ODS nas cidades? com Andrea Borges, Natália 

Moraes e Rosana Corrêa - ODS 11 

 

Happy Hour com Impacto  - Em 2020, dando sequência ao compromisso assumido 

pela Associação por meio do Manifesto 17:30 (www.manifesto1730.com.br), e 

desejando fomentar a discussão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

a Visão Abraps - Núcleo Brasília realiza sua agenda de 2020 de "Happy Hours com 

Impacto" com temática totalmente voltada aos 17 ODS. Cada um dos encontros 

abordará um ou mais Objetivos estabelecidos pela ONU para 2030 e conta com a 

presença de profissionais de diversas áreas, que são convidados a compartilharem 

suas trajetórias no mercado em busca de um propósito maior. 

 

• I Happy Hour com Impacto Abraps 2020 - Núcleo Brasília  

➢ Leandro Toledano CEO da Biomovement que representa com exclusidade para 

o Brasil a Homebiogás, tecnologia israelense para biodigestores presente em 

mais de 100 países; empresário de sucesso, empreendedor e investidor em 

produtos e serviços com foco no desenvolvimento sustentável. Com foco nos 



 

resultados, viajou o mundo negociando produtos e serviços sempre em busca 

de termos uma sociedade mais justa e inclusiva, o meio ambiente preservado e 

acessível e economia com base na lucratividade para que este tripé se 

mantenha firme, seguro e perene. Voluntário global, já participou de várias 

ajudas humanitárias pelo mundo com foco em dar dignidade a pessoas que 

mal tem como sobreviver o dia a dia. - https://homebiogas.com.br/  

 

A programação dos Happy Hours com Impacto ocorre todos os anos de março a novembro em 

2020, por conta da pandemia estes eventos foram cancelados pois os espaços onde estes 

encontros acontecem foram proibidos de recepcionar qualquer tipo de evento e iniciamos dois 

formatos em versões on-line um pelo nosso canal do Instagram @abrapsoficial e outro pelo 

podcast da ABRAPS 

#HappyHourcomImpacto online com GT Economia Circular 

❖ Janaína de Souza Leite e Daiane Dupim  

❖ Link: https://www.instagram.com/tv/CE5RFzknU1I/?igshid=fj5qb4mhd6u0  

#HappyHourcomImpacto online com Comitê de Educação 

❖ Andrêssa Batelochio e Roberto Padovani  

❖ Link: https://www.instagram.com/tv/CFLTPBlHnyz/?igshid=1rejcgksrp5qn  

#HappyHourcomImpacto online com GT Diversidade e Inclusão 

❖ Cristine Naum 

❖ Link: https://www.instagram.com/tv/CFdS06nHjac/?igshid=1b50phwh7tm0c  

#HappyHourcomImpacto online com GT Cidades Sustentáveis 

❖ Natália Moraes 

❖ Link: https://www.instagram.com/tv/CFvWAmcng4n/?igshid=zj5utc3d0d0g  

#HappyHourcomImpacto online com Programa Fellows ABRAPS 

❖ Janaína de Souza Leite e Maria Hausner 

❖ Link: https://www.instagram.com/tv/CGBXhnyHNDY/?igshid=13igw3zrqnrvh  

#HappyHourcomImpacto online com GT Lixo Zero 

❖ Flávia Cunha 

❖ Link: https://www.instagram.com/tv/CGTZYHSHq-j/?igshid=l1umkntpqqt2  

#HappyHourcomImpacto online com GT Saneamento e Recursos Hídricos 

❖ Olivia Gavioli 

❖ Link: https://www.instagram.com/tv/CGlaADlH2Kf/?igshid=1a6xgpnxyfctq  

#HappyHourcomImpacto online com GT Geração de Valor 

❖ Fernando Fonseca 

❖ Link: https://www.instagram.com/tv/CG3b7VxH0JR/?igshid=b671wzmqa3u8  

 

 

https://homebiogas.com.br/
https://www.instagram.com/tv/CE5RFzknU1I/?igshid=fj5qb4mhd6u0
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https://www.instagram.com/tv/CGlaADlH2Kf/?igshid=1a6xgpnxyfctq
https://www.instagram.com/tv/CG3b7VxH0JR/?igshid=b671wzmqa3u8


 

▪ Podcast ABRAPSCast  

 

#01 Como contribuir para o desenvolvimento sustentável 

❖ Marcus Nakagawa  

❖ https://open.spotify.com/episode/70GYRjnD1HHM4G9bPiOuWy?si=m86zrCpWQuibjmxli-QKVg  

 

#02 Lixo: responsabilidade de todos 

❖ com Ana Borba (LIXIKI)  

❖ https://open.spotify.com/episode/6c5HrCtQBSdRFxQtBSBPfR?si=3rK0t405RW-_5DboMShykw  

 

 

 
Cidades Resilientes: Inovação e Inclusão Circuito Urbano outubro/2019                                     

ONU-Habitat/Cidades Afetivas/ABRAPS 

 

https://open.spotify.com/episode/70GYRjnD1HHM4G9bPiOuWy?si=m86zrCpWQuibjmxli-QKVg
https://open.spotify.com/episode/6c5HrCtQBSdRFxQtBSBPfR?si=3rK0t405RW-_5DboMShykw


 

 

 
 

Durante a Pandemia a ABRAPS realizou uma série de lives e apoios a eventos de parceiros 

e apoiou todas as iniciativas globais solicitando que seus associados permanecessem em 

casa.  

    
 

➢ Disruption Day setembro/2019 

✓ O DISRUPTION DAY é nosso espaço para temas 

inovadores que tangenciam a sustentabilidade.  Em 

2019 trazemos “De Baixo para Cima, de Dentro pra 

Fora”, abordando Lideranças Conscientes e 

Movimentos Grassroots, para um modelo econômico 

mais justo e regenerativo de pessoas, organizações e 

cidades. 



 

 

A partir de março de 2020, realizamos uma série de eventos on-line como realizadores e 

apoiadores 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


