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 Patricia Santos 

 Empreendedora e mulher negra à frente de uma consultoria
empresarial reflete sobre o engajamento corporativo para
valorização da diversidade étnico-racial.

 Veja a entrevista completa
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ARTIGO

 José Vicente e Daniela Pio 
 O Reitor e a coordenadora da Faculdade Zumbi dos Palmares falam, neste artigo, sobre a

importância de debater a respeito da equidade racial no ambiente corporativo e na
sociedade. Acesse aqui

 
KORALLE

 Empresa gaúcha
desenvolve caixa de giz de
cera com 12 cores de tom
de pele em parceria com o
Programa de Ações
Afirmativas para a
População Negra, da
Uniafro.

  

 
LOLA COSMETICS

 Criar produtos que atendam
a demanda de muitas
mulheres brasileiras e que
não agridam os fios crespos
e cacheados é a aposta
desta indústria de
cosméticos carioca.

  

 
COCA-COLA

 Grande indústria investe em
projetos sociais liderados
por mulheres negras que
promovem a educação, o
empoderamento econômico,
a não violência, entre outros
temas.
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Jornada da Indústria pela Sustentabilidade
 Seminários e workshops “Sustentabilidade é um Bom

Negócio” continuam pelo interior de São Paulo e empresários
e profissionais terão a oportunidade de conhecer melhor o
uso da ferramenta Business Model Canvas.

Dia 29/11 em São José do Rio Preto (SP) - Inscreva-se

Virada da Consciência
 Para celebrar a cultura negra em São Paulo, a Fiesp e o Sesi-

SP organizaram diversas atividades durante a Virada da
Consciência. Vai ter muita diversidade, cultura, música e arte.
Confira a programação aqui.

Conheça as ações de Responsabilidade Social do Sindicato
da Indústria de Calçados de Franca – Sindifranca. Saiba mais
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Compartilhe em suas redes sociais

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