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I Encontro de 2016 da Rede de Mulheres será dia 4 de maio, em São
Paulo
Apresentar o novo Conselho da Rede e Comitês Permanentes, as atividades dos GTs Painéis Solares e
Ecologia do Tempo, e o plano de ação para 2016 serão os destaques da pauta da reunião plenária que
acontecerá dia 4 de maio, em São Paulo. A KPMG Auditores Independentes será a anfitriã do Encontro
que terá a presença da Ministra Izabella Teixeira, líder da Rede de Mulheres. Leia mais em:
http://bit.ly/1WvSbA6

Consulta aberta para o 2º Ciclo do Plano de Ação para Produção e
Consumo Sustentáveis
O Ministério do Meio Ambiente apresenta para consulta a proposta de Diretrizes do 2º Ciclo do Plano de
Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS 2016-2020). A proposta contem orientações e
estratégias para a formulação e implementação de programas, projetos e iniciativas com o objetivo de
tornar os processos produtivos e as decisões de consumo mais sustentáveis. A consulta vai colher
subsídios sobre questões fundamentais que hoje fazem parte do dia a dia da sociedade, do mercado e
do governo. As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem ser
encaminhadas, de 1° de abril até às 24h00 (horário de Brasília) do dia 15 maio de 2016, através do
formulário eletrônico disponível no site http://consultaspublicappcs.mma.gov.br/.
Leia mais em: http://goo.gl/78fwLz

Acordo de Paris será assinado por 155 países, dia 22 de abril

O Acordo de Paris, sobre as mudanças climáticas, pactuado em dezembro de 2015 na COP 21, será
assinado por 155 países, no dia 22 de abril. A assinatura acontecerá em uma cerimônia na sede da ONU,
em Nova Iorque, na qual se espera a presença de mais de 60 chefes de Estado e de governo.
Leia mais: http://bit.ly/1SqcbnR

“Quanto tempo o tempo tem”: um filme que ajuda a refletir sobre o
tema
O documentário "Quanto tempo o tempo tem", de Adriana Dutra, faz uma excelente reflexão sobre esta
importante questão que está no cerne da iniciativa Vidas Sustentáveis: Uma Ecologia do Tempo, da
Rede de Mulheres. O filme estreou dia 31 de março e continua em cartaz em salas do Rio de Janeiro e
São Paulo. Leia mais http://bit.ly/1qsk=92Z ou assista ao trailer http://youtu.be/aGsEh-FheG8

