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Todas as ações do Imil são decididas 
conjuntamente com o Comitê Gestor, 
o Conselho de Governança, o Conselho 
Fiscal, o Conselho Editorial e a Câmara 
de Mantenedores. 

Como participar

Você pode contribuir conosco de diversas 
maneiras:

- Envie suas ideias e artigos

- Torne-se um doador e ajude o Imil a manter 
sua independência

Fotografe o QR Code e saiba mais acessando 
nosso site. 

O Instituto Millenium 

é um CENTRO DE 
PENSAMENTO 
que trabalha para a promoção 

e o fortalecimento da 

DEMOCRACIA, 

da LIBERDADE,   

         do ESTADO 
DE DIREITO e da 

ECONOMIA DE 
MERCADO

O Instituto Millenium foi criado 
em 2005.  
É uma Oscip (organização da sociedade 
civil de interesse público).  

Contamos com ampla rede de 
especialistas atuantes em 
diversas áreas.

Promovemos nossos valores 
realizando seminários,  palestras, 
encontros e eventos por todo o país. 

O site do Instituto (www.imil.org.br) 
é atualizado diariamente com notícias, 
artigos, entrevistas, vídeos e podcasts 
realizados por nossa equipe. 

Estamos no Facebook, no 
Twitter e no You Tube. 

Queremos interagir cada vez mais 

com a sociedade e facilitar o acesso 
ao conteúdo produzido pelo Imil.
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Economia Verde - Exemplos de Empresas Orientadas 
para a Sustentabilidade: É possível combinar produ-
tividade e cuidado com o meio ambiente. Colóquio 
promovido na Fecomercio - SP.

Entre o Formal e o Real - Desafios na Implementação 
das Leis que tornam o Brasil mais Transparente: O pa-
pel da sociedade civil e do governo na consolidação 
das leis da Ficha Limpa e de Acesso à Informação. 
PUC - Rio.

Casa da Liberdade: Encontros realizados na FLIP 
2012.  Parceria com o Instituto Voto.

Brasil - Potência Emergente? Os principais temas do 
cenário político e econômico do país. Parceria com o 
Instituto de Formação de Líderes. Ibmec BH.

O Futuro da História - Os Novos Rumos do Capitalismo: 
Gustavo Franco e André Lara Resende e os problemas 
macroeconômicos. Academia Brasileira de Letras.

Dia Nacional da Liberdade de Impostos: Campanha 
para conscientizar a população sobre a alta carga 
tributária e a necessidade de exigir melhores ser-
viços do Estado. Imil e Associação Comercial do 
Rio de Janeiro.

Ciclo Liberdades - Casa do Saber (RJ):  Participação 
do jornalista e escritor Guilherme Fiuza, do advo-
gado e procurador do Estado Gustavo Binenbojm, 
do diretor de cinema e teatro Moacyr Goés e do 
economista Paulo Guedes.

Fórum da Liberdade - Porto Alegre: O Imil partici-
pou da 25ª edição do evento, realizado pelo Insti-
tuto de Estudos Empresariais (IEE) na PUC-RS. 

Ibmec Conference - O Brasil no Novo Cenário Global: 
O evento reuniu intelectuais e líderes empresariais 
do país. Apoio do Imil. Rio.

Rio Business Fest - Encontro de Negócios  e Ex-
pansão de Relacionamentos. Apresentação do Imil 
e distribuição de material para novos públicos.

21212 Demo Day: Reunião de empresas acelera-
das pela 21212 Digital Accelerator, líder do mercado 
brasileiro. O Imil foi um dos patrocinadores. Rio.
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Você pode ver vídeos com o registro dos eventos 
promovidos  pelo Instituto, além de entrevistas e 
análises sobre economia e política com especialistas 
da nossa rede e personalidades do cenário nacional.

TV Millenium
O “Millenium em revista” pode ser ouvido no site ou no 
celular na hora que você quiser.   Você também pode 
assinar os podcasts no iTunes  e receber automatica-
mente as atualizações. 

Millenium Podcasts

O Instituto Millenium leva especialistas de sua rede 
para debater temas atuais com alunos de graduação 
de todo o país. Os professores sugerem os assuntos 
e os alunos escrevem resenhas a partir da discussão 
em sala de aula. Todos os textos são publicados no 
site do Imil.

O objetivo do projeto é promover a reflexão e o debate 
sobre questões fundamentais para o desenvolvimento 
do país. 

Imil na sala de aula
Promovemos encontros entre especialistas do 
Instituto Millenium e jornalistas.  Eles aconte-
cem nas redações. Os assuntos são variados, 
de acordo com o perfil de cada veículo, mas 
sempre relacionados aos nossos valores.

Q u e re m o s  co nt r i b u i r  p a ra  a  l i b e rd a d e  d e 
ex p re s s ã o ,  pois quanto mais ampla e critica 
for a formação do jornalista, melhor será a 
qualidade da imprensa no Brasil. 

Millenium nas redações

PROGRAMAS


