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APRESENTAÇÃO 
 
 

Seja bem-vinda(o) à leitura do relatório anual – ano 2021 - da Rede 
Mulher Florestal. Temos um forte compromisso com a ética e a transparência 
no relacionamento com os nossos diferentes públicos e partes interessadas e, 
para tal, anualmente iremos divulgar nossas ações e resultados. 
 

Caso tenha alguma dúvida ou contribuição para aprimorar nossa 
missão, por gentileza, entre em contato conosco através do e-mail 
redemulherflorestal@gmail.com. 
 
 
REDE MULHER FLORESTAL 
 

Somos uma rede independente de mulheres do setor florestal fundada 
em Curitiba no ano de 2018. Possuímos um caráter não governamental, sem 
fins lucrativos ou vinculação partidária criada para promover a discussão para 
equidade de gênero no setor florestal. 

 
Objetivamos ser uma plataforma, em forma de rede, que permita que 

mulheres e homens ligados a este setor tenham contato, ampliem, promovam 
e/ou compartilhem seu conhecimento sobre o tema gênero no setor florestal. 
 
 

NOSSA MISSÃO 
 
Discutir gênero promovendo o respeito à diversidade e a 
igualdade de oportunidades para as mulheres no setor florestal.  
 
NOSSA VISÃO 
 
Trabalhar em um setor florestal onde exista igualdade de gênero.  
 
NOSSOS OBJETIVOS 
 
Promover a troca de experiências e ações para a igualdade de 
gênero no setor florestal. 
 
NOSSOS VALORES 
 
● Respeito à diversidade 
● Colaboração 
● Ética e transparência 
● Liderança 
● Entusiasmo e alegria 
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POR QUE EXISTE A REDE 
MULHER FLORESTAL? 
 
 

O setor florestal é historicamente majoritariamente masculino. A 
inserção das mulheres no setor florestal se deu mais recentemente e o tema 
equidade de gênero carece de discussão ampla. Diversos movimentos sociais 
têm promovido a discussão sobre gênero, com diferentes enfoques. No setor 
florestal brasileiro, a discussão ainda é incipiente. Não existia uma organização 
para debater gênero no setor, todavia o tema gênero se torna evidente nas 
discussões internacionais e localmente. São conhecidos relatos sobre 
discriminação de gênero e sentida a importância de haver um espaço 
democrático e aberto para tal discussão. 

 
A “Rede Mulheres do Setor Florestal”, também denominada “Rede 

Mulher Florestal”, foi constituída em 24 de novembro de 2018 em Curitiba-PR. 
Sob a forma de Associação, é uma entidade civil nacional, de iniciativa 
particular, sem fins lucrativos, sem vinculação político-partidária e de duração 
por tempo indeterminado. 
 
 

NOSSA ATUAÇÃO EM 2021 
Resultados no ano 2021 - Linha do tempo 
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A atuação da Rede Mulher Florestal em 2021, baseada em seu plano 
estratégico, ficou um pouco comprometida devido à pandemia do novo 
coronavírus. As estratégias foram definidas em linha com o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 05: “Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas” e com o Plano Estratégico das 
Nações Unidas para as Florestas 2017-2030.  

 
A seguir apresentamos as linhas estratégicas de trabalho e as 

principais ações desenvolvidas em 2021: 
 
 

Promover e participar de debates sobre a presença efetiva das 
mulheres nos níveis de tomada de decisão 

 
 

● A Rede Mulher Florestal participou em setembro do Painel "A 
importância da Mulher no Setor Florestal" promovido pela Associação 
Paranaense de Engenheiros Florestais (APEF). O painel foi composto 
por Maria Harumi Yoshioka e Patrícia Nazário, vice-presidente e 
integrante do Conselho Diretor da Rede Mulher Florestal 
respectivamente, Yeda Maria Malheiros de Oliveira, pesquisadora da 
Embrapa Florestas e Lella Regina Curt Bettega, vice-presidente da 
APEF. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=AotDQDf8Wwg  

 
● Participação da Diretora Patrícia Nazário no II Ciclo de Palestras 

realizado pelo curso de Engenharia Florestal da UFSJ entre os dias 22 
e 25 de novembro, onde um dos temas foi dedicado à diversidade. 
Confira: https://youtu.be/a60voNJSqoQ  
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Promover junto ao poder público a inclusão das mulheres na 
formulação e implementação de políticas florestais 

 
 

● O Grupo de Estudos em Políticas Públicas e Legislação Ambiental 
(Geppla) promoveu uma live no dia 10 de agosto sobre a 
importância de se planejar uma plataforma de desenvolvimento 
para a região amazônica. Também foram debatidos os papeis do 
Estado e do mercado nesse processo. A presidente da Rede 
Mulher Florestal, Fernanda Rodrigues, também secretária 
executiva do Diálogo Florestal, da qual a Rede é integrante, foi uma 
das convidadas. 
Confira: https://www.youtube.com/watch?v=xgnv7vglDYI 

 

● A Rede Mulher Florestal integra a câmara social do FSC  e 
participou  em outubro da primeira etapa da Assembleia Geral do 
Forest Stewardship Council® (FSC®) Internacional. Devido à 
pandemia, a Assembleia Geral do FSC foi dividida em duas partes, 
sendo a primeira em 2021 no formato online e a segunda a ocorrer 
em 2022 presencialmente na Indonésia. Centenas de líderes e 
tomadores de decisão de Povos Indígenas, organizações 
ambientais, empresas e muitos outros (as) que fazem parte do FSC 
se reuniram para discutir um futuro responsável para as florestas, 
os animais que as habitam e todas as pessoas. 

 
 

Discutir e oportunizar a presença das mulheres em todos os 
níveis e áreas do setor florestal 

 
● Publicação de posicionamento sobre conteúdo discriminatório 

veiculado em revista especializada do setor florestal. A Rede 
Mulher Florestal, além de emitir um posicionamento acerca da 
situação, se reuniu com a direção da revista e, após, o editor 
publicou nota de esclarecimento. 

 
● Colaboração com o Projeto de Extensão “Mulheres nas Ciências 

Florestais”, do Departamento de Ciências Ambientais, do Instituto 
de Florestas, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 
DCA/IF/UFRRJ, promovendo a participação de associadas. 
 

● Participação no XX SAEF (Semana Acadêmica de Engenharia 
Florestal) da UFRRJ no painel “A mulher nos grandes setores da 
Engenharia Florestal” onde participou a vice-presidente da Rede 
Mulher Florestal Maria Harumi Yoshioka e as engenheiras Amanda 
Nodari (UFPR), Ana Gabriela (UFRRJ), e Fatima Piña-Rodrigues 
(UFRRJ). Neste painel houve debate de experiências durante as 
jornadas como Engenheiras Florestais, os obstáculos e suas 
realizações dentro do âmbito do mercado de trabalho, campo, 
academia, setor público ou privado, a dificuldade de se encontrar 
mulheres em diversos ramos da profissão, como fizeram para 
superar os preconceitos vividos, assim como conselhos para as 
ingressantes no curso, as futuras Engenheiras Florestais. Confira: 
https://www.youtube.com/watch?v=YYn8HmKAFg4  
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Promover e participar de debates sobre o papel das mulheres 
no setor 

 
 A Rede Mulher Florestal participou em abril da sessão técnica 

sobre a implementação do Plano Estratégico das Nações Unidas 
sobre Florestas. A presidente, Fernanda Rodrigues, participa do 
evento integrando o Grupo Principal de Mulheres desde 2018 e o 
trabalho da Rede integrou o relatório “Progresso na 
Implementação do UNSPF: Contribuição dos Grupos Principais 
para as Prioridades Temáticas 16 e 17 do UNFF”. Confira: 
http://webtv.un.org/ 

 
 Fernanda Rodrigues participou em maio da reunião do Foro das 

Nações Unidas sobre Florestas com o tema: Fortalecimento do 
engajamento do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas com 
parceiros regionais, grupos principais e outras partes 
interessadas. O principal objetivo da reunião foi mobilizar e 
fortalecer o envolvimento entre as partes envolvidas em apoio à 
implementação do Plano Estratégico das Nações Unidas para as 
Florestas (UNSPF) 2017-2030 e preparar-se para a próxima 
sessão do UNFF17. Confira: https://media.un.org/en/webtv/ 

 
 A presidente da Rede Mulher Florestal, Fernanda Rodrigues, 

participou em julho da 26º Reunião de Filiadas PCCF (Programa 
Cooperativo sobre Certificação Florestal). Com a expectativa de 
finalização do Novo Padrão Nacional de Plantações FSC, um dos 
temas debatidos pelas filiadas foi equidade de gênero. Fernanda 
apresentou aos participantes do encontro virtual um panorama 
atual sobre a equidade de gênero no setor florestal brasileiro, os 
desafios e alternativas para superá-los. 

 

Promover e participar de debates sobre igualdade de gênero e 
empoderamento das mulheres no setor florestal 

 
● O efeito da pandemia de Covid-19 no manejo florestal sustentável 

foi o tema de reunião que reuniu especialistas a convite do Foro 
das Nações Unidas sobre Florestas (UNFF, United Nations Forum 
on Forests) realizado em janeiro na modalidade online. Fernanda 
Rodrigues, presidente da Rede Mulher Florestal foi uma das 
convidadas do evento e ressaltou que o impacto da pandemia 
sobre as mulheres foi abordado na reunião. O documento 
(https://www.un.org/.../events/egm-covid-jan-2021/index.html) que 
sumarizou os debates mostrou que em várias regiões a pandemia 
aprofundou dramaticamente as desigualdades e vulnerabilidades 
das populações dependentes da floresta. Muitas pessoas, 
especialmente mulheres e jovens, perderam empregos sazonais. 
Em muitos locais, as mulheres são as principais responsáveis pelas 
tarefas de educação domiciliar durante a pandemia e, como 
resultado, sua capacidade de obter renda foi afetada 
negativamente. 
 

● A Rede Mulher Florestal passou a integrar em fevereiro a WOCAN  
(Women Organizing for Change in Agriculture and Natural 
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Resource Management), uma rede internacional com mais de 
1.000 profissionais mulheres, homens e associações de mulheres 
liderada por mulheres e presente em 109 países.  
 

● A Rede participou em março da live "Mulheres no Setor Florestal". 
Realizado pelo CAEF UFV - Centro Acadêmico De Engenharia 
Florestal e pela Florestal Jr., o evento teve apoio da SIF (Sociedade 
de Investigações Florestais) e do Departamento de Eng. Florestal 
da Universidade Federal de Viçosa - UFV. Além da presidente da 
Rede Mulher Florestal, participaram Angélica de Cássia Carneiro, 
Dandara Guimarães e Elizabeth Meire. A mesa aberta com o intuito 
de discutir o cenário atual da Engenharia Florestal para as mulheres 
foi transmitida pelo canal de YouTube da SIF: Confira: 
https://www.youtube.com/watch?v=SVI0Hg0t_lE  
 

● A Rede realizou em março palestra abordando o tema “Projetos 
socioambientais e ODS”, trazendo sua visão sobre projetos 
socioambientais no Brasil e estratégias de implantação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, proposto pela 
Organização das Nações Unidas - ONU. Este evento fez parte da 
comemoração ao dia da Mulher, onde o CREA - RS realizou uma 
série de eventos, durante o mês de março, intitulados “Mulheres 
que fazem a diferença”. Esses eventos tiveram o objetivo de 
celebrar as conquistas das mulheres, em uma constante quebra de 
paradigmas, principalmente no mercado de trabalho. As 
Engenharias estão entre os cursos que, por muitos anos, foram 
associados ao sexo masculino. De acordo com dados do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, as mulheres 
representam menos de 14% dos profissionais registrados no Brasil, 
em todas as modalidades no Sistema Confea/CreA. Confira: 
https://www.youtube.com/CREARSMARKETING 
 

● A co-fundadora e diretora Conselheira da Rede Mulher Florestal 
Patrícia Nazário, participou em setembro do III Simpósio de 
Engenharia Florestal (SCIFLOR), realizado pela UFES. Em pauta, 
os "Desafios da mulher no setor florestal”. Confira: 
https://www.youtube.com/watch?v=GS93lSfZ-9Y&t=10917s 
 

● A Rede Mulher Florestal esteve representada pela associada 
Margarida Ribeiro da Silva, líder comunitária do Arimum, Resex 
Verde Para Sempre, de Porto de Moz-PA no evento "Caminhos 
possíveis para o manejo florestal sustentável na Amazônia" 
promovido pelo Diálogo Florestal e Embrapa Amazônia Oriental em 
setembro. Margarida falou sobre os desafios para participação 
social em processos de governança florestal.  
 

● A coordenadora do GT Educação, Barbara Bomfim e a Diretora 
Conselheira Etienne Winagraski apresentaram em outubro palestra 
sobre a Rede Mulher Florestal na Semana Acadêmica Engenharia 
Florestal UFPR 2021. Confira:  
https://www.youtube.com/watch?v=Wte3Qhw20sI&t=1231s  
 

● A Rede foi eleita para integrar o subcomitê de plantações do 
Comitê de Desenvolvimento de Padrões (CDP) do FSC® Brasil 
representando a Câmara Social. O objetivo é discutir e deliberar 
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acerca do conteúdo de normas e padrões para o manejo florestal 
responsável, apoiar no engajamento de membros e partes 
interessadas em oficinas, consultas públicas e outros espaços de 
participação e na comunicação à sociedade sobre a diferença que 
o FSC promove na vida das pessoas, para o meio ambiente e para 
a sociedade como um todo.  
 

 
Gerar e difundir dados sobre gênero no setor florestal 

 
 

 Elaboração do segundo “Panorama de gênero no setor florestal”: 
este documento inédito apresenta de forma quantitativa e detalhada 
a presença e participação das mulheres no setor florestal, podendo 
ser consultado em https://www.redemulherflorestal.org/publicacoes  

 
 Fernanda Rodrigues participou em novembro do IbáCast, o podcast 

da Ibá - Indústria Brasileira de Árvores, onde falou sobre o conceito 
ESG e como a indústria de base florestal vem trabalhando para 
evoluir na questão de igualdade de gênero, com anúncios de metas 
e ações colocadas em prática. Confira: A importância das mulheres 
no setor florestal. Ouça: IbáCast | Podcast no Spotify 

 
 Fernanda Rodrigues, participou em novembro do "Simpósio: 

Inclusão de mulheres em iniciativas de restauração" que integrou a 
programação da III Conferência Brasileira de Restauração 
Ecológica, no qual palestrou e publicou o resumo: “E se mesmo em 
maior número, ainda tivermos que falar em inclusão das mulheres?” 

  
 

Promover ações de educação, treinamento e extensão no 
setor florestal 

 
● Para identificar temáticas prioritárias para incidência e estratégias 

de atuação, a Rede Mulher Florestal por meio do GT Educação 
lançou um questionário aberto para receber a opinião ampla de 
pessoas interessadas em oportunidades de formação em equidade 
de gênero; 

 
● Primeira Oficina sobre Estratégias para Equidade de Gênero 

realizada pela Rede Mulher Florestal. Profissionais de diferentes 
empresas do setor florestal, representantes de organizações do 
terceiro setor e órgãos públicos definiram 16 desafios prioritários 
para se chegar à equidade de gênero no setor florestal. Confira: 
Relatório oficina sobre equidade de gênero no setor florestal: 
desafios, estratégias e indicadores (redemulherflorestal.org) 
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Assembleia Geral 2021 
 

● A Assembleia ocorreu de forma remota e contou com 40 
participantes. Houve apresentação das expectativas das pessoas 
presentes, apresentação da Rede, do perfil de associadas(os), 
aprovação da anuidade, retrospectiva e aprovação das ações 
realizações pela Rede, espaço para perguntas e discussões, 
apresentação e aprovação do relatório financeiro, votação para o 
conselho diretor e conselho fiscal, apresentação e discussão das 
ações estratégicas e propostas para 2022. 

 

 
Assembleia da Rede (2021) 

 
 
Priorização do Plano de Trabalho e criação de Grupos de Trabalho 

 
Foi realizado junto às associadas e associados uma revisão do plano 

de trabalho previsto para 2020 e 2021 e priorização das atividades e divisão 
em grupos de trabalho, com diferentes objetivos, conforme descrito abaixo:  

 
● GT Mulheres na Tomada de Decisão: Identificar barreiras à 

presença de mulheres nos espaços de tomada de decisão, bem 
como, apontar estratégias para ampliar a presença de mulheres 
nestes espaços. O GT também buscará promover e participar de 
debates sobre a presença efetiva das mulheres nos níveis de 
tomada de decisão. Entregas previstas - realizar o mapeamento de 
mulheres em cargos de tomada de decisão no setor florestal; 
produzir conteúdo e promover debates sobre o tema e ser um 
espaço de crescimento e troca de experiências 

 
● GT Educação e Treinamento: Promover ações de educação, 

treinamento e extensão no setor florestal. O trabalho deste GT em 
um primeiro momento deverá identificar oportunidades de 
incidência e viabilizar a oferta destes serviços pela Rede Mulher 
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Florestal. Entregas previstas - funcionar como espaço de troca de 
experiência, fortalecimento de network; pensar em estratégias para 
treinamentos / debates / workshops; pensar em modelos para 
receber e divulgar cases de sucesso e desenvolver estratégias 
para envolver universidades. 
Em 2021 este GT realizou a Oficina sobre Estratégias para 
Equidade de Gênero. O objetivo do evento virtual foi abrir espaço 
para abordar conceitos no âmbito da equidade de gênero, 
entender como a temática se insere dentro de uma perspectiva 
mais ampla de promoção da diversidade e, a partir daí, identificar 
possíveis ações. 
 

● GT Igualdade e Empoderamento: Criar um ambiente para que 
sejam discutidas e implementadas ações visando igualdade e 
empoderamento das mulheres. Entregas previstas - Identificar e 
implementar formas de empoderar as mulheres; identificar e atuar 
na quebra das barreiras à equidade de gênero; identificar e atuar 
na eliminação de viés inconsciente; promover ações para 
igualdade de gênero (trabalho, contratação, dia a dia); identificar 
casos de sucesso, fóruns de alta gestão para discutir mudanças 
culturais e de percepção; e fomentar a cultura de gênero e 
percepção de valores. 

 
● GT Comunicação: Apoiar na comunicação institucional da Rede 

Mulher Florestal. Entregas previstas - Elaborar e implantar 
estratégias e prioridades para comunicação; desenvolver 
conteúdos para mídias sociais; e potencializar o trabalho dos 
demais GTs. 

 
Premiações 

 
 

A Rede Mulher Florestal foi uma das finalistas do selo SESI ODS 2021 na categoria 
Organização da Sociedade Civil - Federal. Os ODS são um apelo global à ação para 
acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em 
todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. A meta é até 2030 atingir 
os 17 objetivos que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por 
pessoas no Brasil e no mundo. 

Entre as ações desenvolvidas pela Rede que contribuem para o atingimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a associação indicou a publicação do 
Panorama de Gênero do Setor Florestal, edição 2019/2020, estudo em caráter inédito e 
pioneiro. 

O Panorama apresentou o levantamento de dados sobre gênero no setor florestal 
brasileiro para que as organizações possam embasar decisões e construir programas e 
políticas internas para a promoção da igualdade de gênero.   



 

10 

GESTÃO FINANCEIRA 
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CONSELHOS E EQUIPE 
 
 
 
Conselho Diretor 
 

● Presidente: Fernanda Rodrigues 
● Vice-Presidente: Maria Harumi Yoshioka 
● Diretoras: 

o Etienne Winagraski 
o Juliane Ferreira 
o Mariana Smanhotto Schuchovski Gaziri 
o Mônica Letícia Breda 
o Nathalia Granato Loures 
o Patricia Nazário 

 
Conselho Fiscal 
 

● Ana Lizete Farias 
● Rodrigo Meister de Almeida 
● Vivian Inara Ludwig 

 
 
 
 
Assessoria de Imprensa 
 
 
 
 
 
Interact Comunicação e Assessoria de Imprensa 
http://www.interactcomunicacao.com.br/ 
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PERFIL DAS(OS) 
ASSOCIADAS(OS) 
 
 
 
Em dezembro de 2021, o quadro de associadas(os) da Rede Mulher Florestal 
ficou composta de:  
 
 

● 149 Total de associadas(os) pessoas físicas e jurídicas 
● 15 associados pessoas jurídicas: Interact Comunicação Empresarial – 

EIRELI; Verde Floresta Consultoria EIRELI – ME; Neocert Certificações 
Florestais e Agrícolas Ltda; Mariana Miranda Zanetti - Mandi 
Consultoria Socioambiental; Indústria Brasileira de Árvores; Instituto 
TS Brasil; TTG Brasil Investimentos Florestais LTDA; Associação 
Paranaense de Empresas de Base Florestal; BRCarbon Serviços 
Ambientais LTDA; AMIF - Associação Mineira da Indústria Florestal; 
Veracel Celulose; Suzano SA; ARAUCO; Ponsse Latin América 
Indústria de Máquinas Florestais Ltda; Aperam Bioenergia. 

● 136 associadas(os) pessoas físicas, sendo: 
o 124 do sexo feminino e 12 do sexo masculino 
o Idades variam de 19 a 77 anos 
o Presença em diversos estados brasileiros e outros países: AC, 

AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, 
RS, SC, SP // Canadá,Finlândia, El Salvador, Estados Unidos e 
Austrália 

o Abrangência de diversas formações: Engenharia Florestal, 
Engenharia Ambiental, Administração, Direito, Comunicação, 
Biologia, Agronomia, Jornalismo, Geografia, Geologia, 
Pedagogia, Gestão Ambiental e Tecnólogo em Meio Ambiente, 
dentre outras. 
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REDE NAS REDES 
 
 
 

● Rede irá promover igualdade de oportunidades para mulheres no setor 
florestal 

http://madeiraeconstrucao.com.br/rede-ira-promover-igualdade-de-
oportunidades-para-mulheres-no-setor-florestal/ 

 
● Rede Mulheres do Setor Florestal será lançada nesta sexta 

https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/rede-mulheres-do-setor-florestal-sera-
lancada-nesta-sexta-feira/ 

 
● Rede irá promover igualdade de oportunidades para mulheres no setor 

florestal 
http://www.remade.com.br/noticias/15158/rede-ira-promover-igualdade-de-
oportunidades-para-mulheres-no-setor-florestal 

 
● Rede Mulheres do Setor Florestal será lançada nesta sexta-feira 

https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/rede-mulheres-do-setor-florestal-sera-
lancada-nesta-sexta-feira 

 
● Rede irá promover oportunidades para mulheres no setor florestal 

https://www.celuloseonline.com.br/mulheres-no-setor-florestal/ 
 

● Rede irá promover igualdade de oportunidades para mulheres no setor 
florestal 

http://www.madeiratotal.com.br/rede-ira-promover-igualdade-de-oportunidades-
para-mulheres-no-setor-florestal/ 
 

● Rede Mulher Florestal lança “Panorama de Gênero 2021” 
https://forestnews.com.br/rede-mulher-florestal-lanca-panorama-de-genero-
2021/ 
 

● Rede Mulher Florestal Promove “Oficina sobre Estratégias para promoção da 
equdade de gênero” 

http://www.madeiratotal.com.br/rede-mulher-florestal-promove-oficina-sobre-
estrategias-para-promocao-da-equidade-de-genero/ 
 

● Aperam BioEnergia associa-se à Rede Mulher Florestal e reforça seu 
compromisso com a inclusão, a diversidade e a equidade de gênero 

https://www.segs.com.br/mais/agro/340332-aperam-bioenergia-associa-se-a-
rede-mulher-florestal-e-reforca-seu-compromisso-com-a-inclusao-a-
diversidade-e-a-equidade-de-genero 
 

● Rede Mulher Florestal publica Relatório Anual 
http://www.ageflor.com.br/noticias/biblioteca/rede-mulher-florestal-publica-
relatorio-anual 
 

● Caminhos possíveis para o manejo florestal sustentável na Amazônia 
https://conference.globallandscapesforum.org/amazon-
2021/en/partner/ce00b12b-1811-ec11-981f-a085fcc5fc95 

 
● Atuação da Mulher no Setor Florestal 

https://matanativa.com.br/mullher-no-setor-florestal/ 
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● Reflexões sobre a Maternidade na Temática da Igualdade de Gênero na Área 
Florestal 

https://eventos.congresse.me/iiisbmc-pis/resumos/21686.pdf 
 

● Oficina Estratégias para Promoção da Equidade de Gênero 
https://twosides.org.br/oficina-estrategica-equidade-genero 

 
● Assembleia Geral 2021 da Rede Mulher Florestal será no dia 23 de novembro 

https://www.redemulherflorestal.org/post/assembleia-geral-2021-da-rede-
mulher-florestal-ser%C3%A1-no-dia-23-de-novembro 

 
● Panorama de Gênero do Setor Florestal 2021 

https://www.abaf.org.br/panorama-de-genero-do-setor-florestal-2021/ 
 

● Aperam BioEnergia associa-se à Rede Mulher Florestal e reforça seu 
compromisso com a inclusão, a diversidade e a equidade de gênero 

https://www.maisfloresta.com.br/aperam-bioenergia-associa-se-a-rede-mulher-
florestal-e-reforca-seu-compromisso-com-a-inclusao-a-diversidade-e-a-
equidade-de-genero/ 

 
● Mês das Mulheres na WestRock: Mentoria Exclusiva e Iniciativas Sociais 

dedicadas para elas 
https://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/mes-das-mulheres-na-westrock-mentoria-
exclusiva-e-iniciativas-sociais-dedicadas-para-elas 
 

● Atuação da Mulher no Setor Florestal 
https://matanativa.com.br/mullher-no-setor-florestal/ 

 
● Episódio 36 - A importância das mulheres no setor florestal 

https://iba.org/podcast 
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