
ARTIGO
 Florence Bauer 

 A representante do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) no Brasil fala sobre a importância da
primeira infância e defende esta fase como crucial para o
desenvolvimento sustentável dos países.

 Acesse aqui

ENTREVISTA
 Sara D. Watson 

 A fundadora e diretora global da organização americana
ReadyNation esteve no Brasil e falou, com exclusividade,
como as empresas podem alavancar a economia e o
desenvolvimento dos países através do investimento na
primeira infância.

 Veja a entrevista completa

 
Investindo no desenvolvimento integral 

 Por meio de voluntariado e investimento social esta farmacêutica apoia a primeira
infância com programas que fortalecem o papel da família, da comunidade e da rede
intersetorial de serviços, além de oferecer informação de qualidade online e
presencial.
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Abraçar para desenvolver 

 Com foco no segmento da primeiríssima infância, que vai de 0 a 3 anos de idade, esta
companhia de produtos infantis e de higiene pessoal apostou no abraço para melhorar
o desenvolvimento emocional e pleno de crianças desta faixa etária.

Venha debater sobre questões que preocupam o setor
industrial na 20ª Semana do Meio Ambiente e conhecer
empresas que adotaram um novo modelo de negócio
baseado no conceito de Valor Compartilhado, melhorando
seus resultados financeiros e beneficiando a sociedade.
Participe também da cerimônia de premiação que
reconhecerá projetos de Responsabilidade
Socioambiental. Saiba Mais

O Sesi de Mauá, no ABC paulista, receberá dia 20 de
junho a Jornada da Indústria pela Sustentabilidade, uma
grande oportunidade para empresários que queiram
incorporar boas práticas e tendências de sustentabilidade
à estratégia do seu negócio. Participe!

Para prevenir e erradicar o trabalho infantil ilegal e apoiar
ações de inclusão social de crianças e adolescentes o
Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui
(Sinbi) criou o instituto Pró-Criança.

 Acesse aqui
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Compartilhe em suas redes sociais

Se caso não quiser receber nossos e-mails sobre Responsabilidade Social, descadastre-se

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4882450,seqTeste,ab0e,4
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4882450,seqTeste,ab0e,5
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4882450,seqTeste,ab0e,5
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4882450,seqTeste,ab0e,6
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4882450,seqTeste,ab0e,6
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4882450,seqTeste,ab0e,7
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4882450,seqTeste,ab0e,7
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4882450,seqTeste,ab0e,8
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?1,4882450,seqTeste,ab0e
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?1,4882450,seqTeste,ab0e
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?8,4882450,seqTeste,ab0e

