Por Renata Bernardes

Prêmios WEPs Brasil e GPTW têm participação da Rede
Iêda Novais representou a Rede no Prêmio WEPs Brasil 2016 - Empresas Empoderando Mulheres, ontem
(29/3), em Foz do Iguaçu. Entre 48 finalistas, a KPMG recebeu troféu bronze, e Schneider e Coca-Cola
troféus prata na categoria Grandes Empresas. As três fazem parte da Rede de Mulheres.
A convite de Margaret Groff, conselheira da Rede e vice-presidente da Itaipu, Iêda fez a entrega de
menção honrosa para a Caixa e Itapoã Terminais. Participou também de um painel sobre Mulher e
Desenvolvimento Local onde falou da iniciativa dos Painéis Solares. Parabéns a Iêda, Claudia Lorenzo e
Tania Cosentino!
O GPTW Mulher (Great Place to Work em inglês), realizado em São Paulo no último dia 12, estreou este
ano no Brasil e Eliana Tameirão, da Rede de Mulheres, foi uma das premiadas. A Rede orgulha-se dessa
conselheira!

Vídeos da Natura, ABIPLA e do Instituto Coca-Cola trazem mensagens
de otimismo
Com Andrea Alvares na vice-presidência de Marketing, a Natura lançou vídeo manifesto sobre a beleza
em campanha que reflete a alma da empresa. Assista: https://goo.gl/51rBXf
Sob a presidência executiva de Maria Eugenia Saldanha, a Abipla divulgou no Dia Internacional da Água
vídeo esclarecedor sobre o uso consciente desse recurso. Assista: https://goo.gl/ziD0P9
Claudia Lorenzo apresentou à Rede um dos vídeos produzidos pelo Instituto Coca-Cola em parceria com
a ONU Mulheres sobre igualdade de gênero. O vídeo será usado em programas voltados para jovens.
Assista: https://goo.gl/v323GU

Audiência pública sobre energia solar reúne Setor e Rede

Samyra Crespo, Iêda Novais, Marianne Lachmann e Renata Bernardes participaram da audiência pública
na ALERJ pelo cumpra-se da Lei que reduz a zero o ICMS dos materiais voltados para a produção e
manutenção de sistemas fotovoltaicos. Participaram da audiência a Light, a Absolar e a ANEEL. Samyra
Crespo falou sobre a iniciativa da Rede que pretende instalar um milhão de Painéis Solares até 2030.

Rede de Mulheres e IUCN alinham iniciativas
Iêda Novais, Eliana Tameirão, Adriana Moreira, Margaret Groff, Suzana Pádua, Fernanda Daltro e
Antonia Samyr representaram a Rede no encontro promovido pela União Internacional para a
Conservação da Natureza (IUCN na sigla em inglês), dia 2 de março, em Brasília.
O evento de alto nível reuniu representantes de organizações, governo e academia e identificou
caminhos para ações e parcerias institucionais para o fortalecimento da agenda de Gênero no Brasil.
Lorena Aguilar, Conselheira Sênior Global para Questões de Gênero da UICN falou sobre Elos entre
Gênero e Florestas.
Iêda Novais apresentou a Rede e sua contribuição para a proposta da UICN de reengenharia do tempo
no meio rural. A Rede se propôs, também, a integrar o comitê que será formado para analisar e
acompanhar as iniciativas da IUCN relacionadas à ecologia do tempo.

Veja essas e outras notícias no site da Rede de Mulheres
http://redemulheres.mma.gov.br/

