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Encontro em São Paulo aponta os desafios da Rede
“A Rede hoje vive um momento novo, não só pela mudança na sua
estrutura de governança, mas pela sua ambição política que está
dialogando com a nova expressão política do Brasil de buscar um
desenvolvimento de baixo carbono”. Com essa afirmação, a
presidente de Honra da Rede de Mulheres, Izabella Teixeira, iniciou
o 1º Encontro da Rede de 2016, na última quinta-feira (25), em São
Paulo. Leia mais em: http://goo.gl/GCXbkD.

Mulher e Sustentabilidade é tema de diálogo com a Rede na Casa Brasil
No dia 19 de agosto, a Casa Brasil recebeu o evento Diálogos Brasil
Sustentável, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Dois
painéis promovidos pela Rede de Mulheres tiveram lugar no
evento, que contou com a presença do ministro Sarney Filho e da
presidente do IBAMA, Suely Araújo. Saiba mais sobre o evento
aqui: http://goo.gl/DHFLDi.

Rodas de conversa em São Paulo e no Rio abordam inteligência feminina no
exercício da liderança
O equilíbrio entre as qualidades femininas e masculinas no exercício
da liderança foi o tema que dominou as três últimas Rodas de
Conversa promovidas pela Rede de Mulheres entre julho e agosto
no Rio e em São Paulo. Cerca de 50 mulheres membros da Rede se
juntaram à empresária, consultora e ativista para a transformação
social, Karen Downes, para dialogar sobre como oferecer à
mulheres que atuam no mundo contemporâneo a possibilidade de
revitalizar-se e transformar estresse em bem-estar, aprimorando ao

mesmo tempo as estratégias de liderança. No dia 23 de agosto, no Rio, foi a vez da consultora de cultura
organizacional Miriam Grobman levar à Rede um diálogo sobre as oportunidades e desafios da liderança
feminina. Leia mais: http://goo.gl/iWxs2S.

Rede de Mulheres recebe novas integrantes
A Rede dá as boas-vindas à Sônia Araripe, diretora e editora
da Plurale em revista, e à Simone Simonato, designer, mestre
em moda sustentável e proprietária da marca SICA. Conheça
as novas integrantes: http://goo.gl/ZoZllh.

Para ler essas e outras notícias, acesse o site da Rede de Mulheres
www.redemulhersustentabilidade.org.br

