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Por Mariana Bertelli

Nota: Conselho da Rede se reúne em São Paulo
O Conselho da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade se reuniu no último dia 21,
em São Paulo, para refletir sobre os próximos passos da iniciativa e para discutir a agenda da próxima
reunião plenária da Rede, marcada para o dia 25 de agosto de 2016.

Denise Hamú conduz a Tocha Olímpica representando o PNUMA
No dia 19 de junho, a representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e membro
do conselho e do comitê de relações internacionais da Rede, Denise Hamú, participou do Revezamento
da Tocha Olímpica, conduzindo pelas ruas de Manaus o maior símbolo dos Jogos Rio 2016.
Denise não levou apenas a tocha mas toda sua experiência na área ambiental e a garantia de que a
sustentabilidade também será parte da experiência dos milhares de espectadores das Olimpíadas no
Brasil. Leia mais em http://goo.gl/DBcKcH.

Pacto Global da ONU reconhece Sonia Favaretto como Pioneira dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável no Brasil
Na última semana, durante o United Nations Global Compact Leaders Summit 2016, que ocorreu nos
dias 22 e 23 de junho, em Nova York, Sonia Consiglio Favaretto, diretora de Imprensa e Sustentabilidade
da BM&FBOVESPA e conselheira da Rede de Mulheres, foi anunciada como uma das dez Pioneiras Locais
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A diretora da Bolsa foi reconhecida por seus
esforços relacionados ao ODS 8 sobre Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Leia mais em
http://goo.gl/1YrswP.

Iêda Novais é painelista no encontro Companhias Sustentáveis da revista Capital
Aberto
Iêda Novais, presidente executiva da Rede de Mulheres, esteve presente no encontro sobre Companhias
Sustentáveis, promovido pela revista Capital Aberto, no dia 16 de junho. Iêda falou sobre o papel dos
conselheiros e conselheiras de administração na adoção dos pilares ambiental, social e econômico
frente à atual crise econômica e institucional que o país enfrenta. Leia mais em http://goo.gl/dZL8sv.

Estão abertas as inscrições para seleção de empresas que comporão a carteira
2017 do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA foi pioneiro na América Latina e o 4º
índice sobre o tema a ser lançado no mundo, em 2005. A cada ano é selecionado um novo grupo de
empresas que comporão a carteira ISE, escolhidas dentre as emissoras dos 200 papéis mais líquidos da
Bolsa. As inscrições para participar do processo seletivo para a Carteira 2017 se encerrarão no dia 12 de
agosto de 2016. Saiba mais em http://goo.gl/DZwGT4.

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

