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ART IGO

Pedro Jaime

Este mês, o doutor em Antropologia Social e professor
universitário fala sobre a desigualdade de gênero no
setor empresarial paulista.
Acesse

ENT REVISTA

Maria José Tonelli

Em entrevista, a doutora em Psicologia Social e
professora da FGV fala a respeito da equidade de gênero
nos negócios e sobre a criação da primeira disciplina no
país a debater o tema em um curso superior de
Administração.
Veja a entrevista completa

Avon

Bosch

Eurofarm a

Para transformar a vida de
seus stakeholders, indústria
de cosméticos mantém
diversos projetos de
empoderamento e apoio em
situação de violência
doméstica.

Indústria de engenharia e auto
peças promoveu diversas
ações para reter e aumentar o
número de mulheres em seu
quadro de colaboradores.

Farmacêutica brasileira levou
prêmio do Ministério da Saúde
e da Sociedade Brasileira de
Pediatria pelo seu programa de
apoio aos colaboradores com
filhos e às mulheres em fase
de amamentação.

Gestão Estratégica da
Sustentabilidade e Saúde

Seminário apresentará uma nova metodologia
de integração entre sustentabilidade e a saúde
nas empresas, proposta pela Universidade de
Harvard. É dia 13 de abril, na Fiesp.
Inscreva-se

Expediente
Direção: Grácia Fragalá | Coordenação: Patrícia Ramalho Diniz
Conteúdo: Karen Pegorari Silveira e Raquel Correa Sajonc
Revisão: Cleber da Silva | Diagramação: Luis Gustavo | Realização: Comitê de Responsabilidade Social FIESP

Este e-m ai l foi envi ado para em . Em respei to a você, caso não quei ra m ai s receber nossas
M ensagens El etrôni cas c l i que a qui . Não responda a esta m ensagem . Este e-m ai l foi envi ado por um
si stem a autom ati zado que não processa respostas.
Copyri ght © 2016. Portal Fi esp. Todos os Di rei tos Reservados.
Edi fíci o Sede Fi esp:
Av. Paul i sta, 1313, São Paul o/SP - CEP: 01311-923
Fone: (11) 3549-4499

