TERMO DE ADESÃO – 9º CONGRESSO GIFE

Através deste documento, o INSCRITO se declara ciente e concorda com todas as
condições necessárias, abaixo descritas, para participação do 9º Congresso GIFE.
CONGRESSO GIFE
O Congresso GIFE é o principal encontro sobre investimento social do Brasil,
realizado desde 2000 a cada dois anos. O evento reúne as principais lideranças de
investidores sociais do país, além de dirigentes de organizações da sociedade civil,
acadêmicos, consultores e representantes de governos, proporcionando um espaço
para aprendizado, relacionamento e troca de experiências.
Em 2016, o Congresso GIFE acontecerá do dia 30 de março a 01 de abril, em São
Paulo, cidade onde se concentra a maior parte dos investidores sociais do Brasil. A
escolha da capital paulista como sede do próximo encontro marca a intenção do GIFE
em ampliar a participação de lideranças nacionais e internacionais. Entre programação
oficial e atividades abertas, a 9ª edição do Congresso GIFE pretende reunir 1.500
pessoas interessadas em discutir as principais questões colocadas hoje ao
investimento social brasileiro.
O TEMA
O 9º Congresso GIFE pretende colocar em discussão o sentido público
do investimento social privado.

A relação entre público e privado está no cerne do conceito de investimento social
privado: o uso de recursos privados para ações de interesse público. No entanto, com
o desenvolvimento e diversificação das estratégias de investimento, a relação entre
essas duas dimensões tem encontrado diferentes composições: parcerias com o
poder público em arranjos inspirados nas PPPs, a busca de geração de impacto social

por meio do alinhamento com a empresa, parcerias de co-investimento, negócios de
impacto social e outras maneiras de articular recursos e atores, públicos e privados,
para a produção de bens comuns. Ao mesmo tempo em que o potencial e
oportunidades são grandes, os riscos e tensões da apropriação do público pelo
privado se fazem presentes — seja na sua forma efetiva, potencial ou na percepção
pública.
Nos debates sobre as grandes questões nacionais, a influência do privado sobre o
público tem sido identificada como uma das questões-chave para a reforma política e
para a construção de relações éticas e transparentes entre essas duas esferas. Nesse
sentido, há oportunidades de avanços em mudanças regulatórias, iniciativas de
autorregulação e nos esforços de controle social sobre o Estado e as políticas
públicas.
Ao reconhecer que institutos e fundações podem exercer influência sobre atores
públicos e privados, seu potencial de contribuição vai além dos projetos e programas a
que se dedicam.
O 9º Congresso GIFE irá problematizar as relações contemporâneas entre público
e privado a partir da atuação dos institutos, fundações e empresas envolvidos com o
campo do investimento social.
INSCRIÇÕES

* Associados GIFE: empresas, institutos e fundações associados ao GIFE. Lista de associados GIFE.
** 1 dia: É possível se inscrever em apenas um dia do Congresso. No momento da inscrição, informe o
dia escolhido.

No valor da inscrição estão incluídos coffee-breaks, almoços, material de apoio e
acesso gratuito à internet. Todos os demais custos envolvidos na participação do
evento são de inteira responsabilidade do participante.
Formas de pagamento: boleto bancário.
Grupos acima de 05 pessoas: 15% de descontos sobre os valores acima.
Grupos acima de 10 pessoas: 30% de descontos sobre os valores acima.
Dúvidas na inscrição: gife@eventus.com.br ou ligue (11) 3361-3056
Cancelamento de inscrições: só serão aceitas solicitações de cancelamento de
inscrição até o dia 19 de fevereiro de 2016. O reembolso, quando pertinente,
acontecerá entre 30 e 60 dias após a comunicação do cancelamento e corresponde a

80% do valor pago. Para
para gife@eventus.com.br.

solicitar

o

cancelamento,

envie

um

e-mail

Alteração de participante: Para alterar o nome do participante, envie um e-mail
para gife@eventus.com.br com a solicitação de alteração, até o dia 21 de março de
2016. O revezamento de crachás é expressamente proibido.
Emissão de Nota Fiscal: Nossa contabilidade nos orienta a emitir a nota fiscal de
prestação de serviços na ocorrência do fato gerador (neste caso, a realização do
evento), conforme dispõe o artigo 81 do Decreto 53.151/2012 (Regulamento do ISS de
São Paulo)

IMPRENSA
Credenciamento: O credenciamento é exclusivo para jornalistas que queiram realizar
a cobertura do 9º Congresso GIFE.
O cadastro é gratuito, mas as vagas são limitadas. Por isso, será dada preferência ao
jornalista que integrar o quadro de funcionários ou colaboradores de veículos de
imprensa.
Demais profissionais de Comunicação (Relações Públicas, Marketing, Publicidade,
Assessoria de Imprensa, jornalistas de Comunicação interna, etc.) devem inscrever-se
como PARTICIPANTES do Congresso.
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a 2PRÓ Comunicação, nossa
assessoria de imprensa, pelos telefones (11) 3030.9436, 3030.9401 e 3030.9404.
Contatos:
Marina
Maciel
(marina.maciel@2pro.com.br),
Belisa
Barga
(belisa.barga@2pro.com.br) e Myrian Vallone (myrian.vallone@2pro.com.br).
DÚVIDAS FREQUENTES
Esqueci minha senha. Como recuperar?
Acesse nossa página para recuperação de senha e insira os dados solicitados. A
senha será enviada para o e-mail cadastrado.
Quero mudar a data de vencimento do meu boleto, o que faço?
Envie um e-mail para gife@eventus.com.br com o motivo e a solicitação de alteração.
Já tenho que escolher quais mesas de debate quero participar?
Não, a escolha será feita no próprio Congresso.
Não falo inglês e/ou espanhol. Haverá tradução simultânea?
Sim: Inglês – Português / Espanhol - Português

Teremos acesso às apresentações dos palestrantes?
Após o Congresso, as
www.congressogife.org.br.
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O evento será acessível?
Sim, o evento está sendo planejado para receber pessoas com deficiências ou
mobilidade reduzida. Temos um espaço reservado e serviços específicos à disposição.
Qual o vestuário para os dias do Congresso e demais atividades?
Não existe um código de vestuário estabelecido para a participação no Congresso. No
entanto, é aconselhável o uso de “traje passeio”.

AUTORIZAÇÃO E USO DA IMAGEM
O evento poderá ser filmado, gravado e fotografado para posterior publicação,
transmissão, retransmissão, reprodução e/ou divulgação em qualquer veículo de
comunicação. Ao participar do evento você concorda e autoriza a utilização gratuita de
sua imagem e seu nome, nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, por
prazo indeterminado, sem limite de frequência, sem que isso caracterize uso indevido
da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização ocorra qualquer
remuneração, ônus e/ou indenização. Seu comparecimento ao evento implica
aceitação incondicional dos termos acima.

Ao adquirir o ingresso o participante declara conhecer e concordar com
todas as informações acima.

Dúvidas: gife@eventus.com.br ou ligue (11) 3361-3056

Realização:

