APF promove “10º ENCONTRO PAULISTA DE FUNDAÇÕES” e entrega PPK/2017
A Associação Paulista de Fundações – APF promove no dia 29 de agosto, o “10º
ENCONTRO PAULISTA DE FUNDAÇÕES”, evento para debater o tema: “ÉTICA E
INTEGRIDADE PARA UM NOVO BRASIL - COMPLIANCE: Como enfrentar os riscos do
ambiente regulatório e contribuir para a criação de novas práticas institucionais no
País”.
O objetivo deste encontro é debater a adesão do Programa de Integridade ou
Compliance como boa prática de gestão nas Fundações e Entidades do Terceiro Setor,
onde contará, no formato de Mesa Redonda, com as participações de Cláudia Taya
(CGU/Brasília), José Roberto Covac (Covac Advogados), Ricardo Monello (Diretor
FENACON) e Vivian Sueiro Magalhães (AACD).
Na abertura do evento teremos a palestra do Promotor de Justiça de Fundações da
Capital/Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Airton Grazzioli, que falará sobre
“Ética e Integridade das Organizações da Sociedade Civil: instrumentos de controle da
governança”.
Promoveremos, também, a entrega do Prêmio Pedro Kassab 2017 (PPK), que reconhece
iniciativas ligadas à defesa do saber, da liberdade individual e do bem comum. Nesta
sétima edição, os agraciados são a instituição TUCCA – Associação para Crianças e
Adolescentes com Câncer, na categoria Pessoa Jurídica e o Prof. Dr. Custódio Pereira,
na categoria Pessoa Física. No encerramento do evento, teremos a Apresentação
Musical Santa Marcelina Cultura.
O evento é gratuito e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas no site da
APF: http://www.apf.org.br/encontro2017

Sobre a APF
A APF é uma entidade civil, sem finalidade econômica, constituída para defender os
interesses institucionais, integrar e representar as fundações do Estado de São Paulo nas
mais distintas e importantes áreas para o progresso brasileiro: Educação, Saúde, Ciência,
Tecnologia, Assistência Social, Cultura, Pesquisa, Comunicação e Meio Ambiente, dentre
outras. Foi fundada em 1998, por um grupo de executivos e dirigentes de fundações
preocupados com a manutenção e desenvolvimento de suas instituições, que nem
sempre são suficientemente apoiadas pelas políticas públicas e a legislação.
Serviço
“10º ENCONTRO PAULISTA DE FUNDAÇÕES” e entrega do “PRÊMIO PEDRO KASSAB”
Data: 29/08/2017 (terça-feira)
Horário: das 8h00 às 12h30
Local: Espaço Sociocultural – Teatro CIEE
Endereço: Rua Tabapuã, 455 – Itaim Bibi
Informações: apf@apf.org.br / www.apf.org.br

