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Praça Floriano 55/1001  Centro  

20031-050  Rio de Janeiro  RJ  

Tel 21 2220 4687 

Telefax 21 2220 4466   

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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I Colóquio de Macrotendências da Economia brasileira: 
O evento contou com a presença de armínio Fraga, 
Gustavo Franco e Henrique Meirelles (ex-presidentes 
do banco Central do brasil), além dos economistas 
Raul Velloso e Marcelo Mello. Realizado em parceria 
com o Ibmec e o Instituto Liberal. 

Casa da Liberdade: Promovida pelo Instituto Voto, 
em parceria com o Imil, durante a Flip. Palestras com 
Guilherme Fiuza, Marcos Troyjo e Roberta Fragoso. 

21212 demoday 2013: Gustavo Franco, presi-
dente do Imil, abriu o evento, organizado pela 
aceleradora 21212. 

III Encontro nacional dos blogueiros de Economia:  
Realizado no Espírito santo. 

Fórum Youth business (Y2b): Promovido pela aie-
sec, rede mundial de intercambistas, com apoio do 
Imil, para promover o engajamento dos jovens. 

Violência no brasil: Como Reverter esse Quadro?: 
análise da experiência das UPPs. Presença de Le-
andro Piquet Carneiro (UsP), Claudio beato (UFMG) 
e Claudio Ferraz (PUC-Rio). Mediação de Renato 
Pacca. Promovido pelo Imil. apoio do CLP.

Empreendedorismo Inteligente - a Chave para o seu 
sucesso: Eduardo Machado apresentou a palestra 
como parte da semana Global de Empreendedorismo.

dia FGV Jr. de Empreendedorismo e startups:  
Evento para discutir novos negócios e oportuni-
dades. Realizado pela FGV com apoio do Imil.

Encontro com Mario Vargas Llosa: O escritor perua-
no apresentou a palestra “a nova era da incerteza” 
no Rio. Realizado pelo Ibmec com apoio do Imil.  

O desafio da Educação - Perspectivas Globais 
e a Experiência do Rio de Janeiro: Evento orga-
nizado pelo Centro Global da Universidade de 
Columbia. apoio do Imil. 

Palestra com Randy simmons: Encontro do econo-
mista norte-americano com alunos do Ibmec Rio.

26º Fórum da Liberdade: Presença no evento 
realizado pelo IEE em Porto alegre.
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13Você 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


