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APRESENTAÇÃO
Este é o primeiro relatório anual da Rede Mulher Florestal. Estamos
comprometidas(os) 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. Excepcionalmente neste relatório
anual 2019 incluímos algumas atividades realizadas em 2018 considerando
que em novembro deste ano foi realizada a Assembleia de Fundação, todavia
algumas ações já vinham acontecendo e culminaram com a criação desta
organização pioneira no debate de gênero no setor florestal.
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 CRIAR 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.

RETROSPECTIVA 2018
Onde tudo começou – Linha do tempo

DESTAQUES
•

O lançamento da Rede foi no dia 03 de agosto de 2018, no Centro
de Ciências Florestais e da Madeira (CIFLOMA) da Universidade
Federal do Paraná (UFPR). Neste encontro inaugural a ideia foi
discutir estratégias para alcançar a igualdade de gênero. Com
cerca de 80 participantes, a programação contou com a
apresentação dos "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
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igualdade de gênero na agenda global" pela socióloga e
consultora em sustentabilidade pelo SESI do Paraná, Renata
Fagundes Cunha. Há mais de 20 anos é ativista pela garantia de
direitos das mulheres, tendo sido uma das fundadoras do Fórum
Popular de Mulheres do Paraná em 1994. Durante o Seminário
também foi apresentado o marco de criação da Rede Mulher
Florestal, quando da participação no Foro das Nações Unidas
sobre Florestas em maio de 2018 e discutidas as principais
barreiras e oportunidades para igualdade de gênero no setor
florestal. O evento contou também com a ilustre presença da vicereitora da UFPR e Engenheira Florestal Graciela Bolzón de Muniz.

Evento de lançamento da Rede Mulher Florestal (2018)

Protagonistas do evento do lançamento da Rede Mulher Florestal (2018) – Da
esquerda para direita: Fernanda Rodrigues, Ana Paula Dalla Corte, Adriana dos
Santos, Helena Pereira, Patrícia Nazário, Mônica Breda e Maria Harumi Yoshioka

•

A Rede Mulher Florestal promoveu, em agosto de 2018, dois
workshops por meio de videoconferência para discutir a inclusão
do tema equidade de gênero nos novos padrões de manejo
florestal do FSC® - Forest Stewardship Council®. Os eventos
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tiveram por objetivos analisar os indicadores que estão em
consulta pública e gerar recomendações sobre estes itens e
contaram com a participação de mais de 50 pessoas ao todo;
•

Representantes da Rede Mulher Florestal (Maria Harumi Yoshioka
e Mariana Schuchovski) participaram no dia 27 de agosto de 2018
do 6º Encontro do Grupo Mulheres do Brasil, projeto liderado por
Luiza Trajano, composto por mulheres de vários segmentos de
todo o país. As reuniões são mensais e objetivam discutir e propor
ações em temas ligados à educação, empreendedorismo,
projetos sociais, entre outros.

•

Participação de Fernanda Rodrigues, fundadora da Rede Mulher
Florestal e secretária executiva do Diálogo Florestal em novembro
de 2018, como observadora, na reunião do conselho da
Organização Internacional de Madeira Tropical (OIMT) em um
painel de discussão aberto à participação da sociedade civil. O
tema selecionado foi o “Papel das mulheres na implementação
dos objetivos da OIMT: desafios e oportunidades”.

Participação da Rede Mulher Florestal na reunião da OIMT (2018)

•

Rede Mulher Florestal obtém a licença para uso
das marcas registradas FSC® (FSC-N002883).
Organizações não certificáveis podem fazer o uso
da marca FSC por meio do programa TSP
(Trademark Service Provider ou programa de apoio
do uso da marca FSC). São organizações que
desejam promover seu apoio ao sistema FSC,
como em suas políticas de compra de materiais certificados, na
consultoria para adequação ao sistema FSC e no apoio e
divulgação de atividades e produtos.
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•

Realização da Assembleia de Fundação da Rede Mulher Florestal
foi realizada em novembro de 2018 no Museu Municipal de Arte
(MuMa) em Curitiba, PR e formação do primeiro Conselho Diretor
e Fiscal.

Assembleia de Fundação da Rede (2018)

Participantes da Assembleia de Fundação da Rede (2018)

5

NOSSA ATUAÇÃO EM 2019
Resultados em 2019 - Linha do tempo

A atuação da Rede Mulher Florestal em 2019 se baseou em seu
plano estratégico. 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 2019:
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•

Promover e participar de debates sobre a presença efetiva
das mulheres nos níveis de tomada de decisão
Participação no 14° Foro das Nações Unidas sobre Florestas
(UNFF, sigla em inglês para United Nations Forum on Forests) em
maio de 2019. A presidente da Rede Mulher Florestal, Fernanda
Rodrigues, que integra o Grupo Principal de Mulheres da UNFF,
participou de um painel na programação oficial para discutir a
contribuição da sociedade para a implementação do Plano
Estratégico das Nações Unidas para as Florestas para 2030.
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Foro das Nações Unidas sobre Florestas

•

Recebimento em setembro do selo Sesi ODS 2019, pelos
esforços empreendidos em prol do Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável 5.

Prêmio ODS SESI PR (2019)
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Promover junto ao poder público a inclusão das mulheres na
formulação e implementação de políticas florestais

•

Seleção da voluntária Júlia Benfica Senra para trabalhar esta
estratégia.

•

A Presidente da Rede, Fernanda Rodrigues foi agraciada em
dezembro com o prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos
concedido pela Câmara Municipal de Curitiba. Este
reconhecimento foi devido ao seu trabalho junto à Rede Mulher
Florestal e à frente do Diálogo Florestal, onde atua como
Secretária Executiva desta Organização. Este prêmio é concedido
pelo Legislativo há 15 anos em razão do Dia Internacional dos
Direitos Humanos e destaca personalidades que atuam na luta
pelo direito à liberdade ideológica, de credo religioso, de opinião,
pela democracia e pela justiça social.
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Prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos (2019)
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Discutir e oportunizar a presença das mulheres em todos os
níveis e áreas do setor florestal

•

Lançado campanha de associativismo no mês em que se
comemorou o Dia Internacional da Mulher, para que profissionais
e empresas se associassem à instituição e façam parte das
discussões sobre igualdade de gênero no segmento.

•

A Rede Mulher Florestal foi aceita como integrante do Diálogo
Florestal Nacional, uma iniciativa que busca aproximar os setores
produtivos e a conservação. Mariana Schuchovski esteve
presente no Encontro Nacional em junho.

Reunião do Diálogo Florestal (2019)

•

Parte do Conselho Diretor da Rede Mulher Florestal foram
recebidas pelo Diretor Presidente da IBÁ - Indústria Brasileira de
Árvores, Paulo Hartung, pelo Diretor de Relações Institucionais,
José Carlos da Fonseca Junior, pela Engenheira Florestal Nathalia
Granato, de Assuntos Florestais. Este encontro foi uma
oportunidade para apresentar à associação representativa da
cadeia produtiva de árvores plantadas o trabalho que vem sendo
realizado pela Rede e as próximas ações planejadas.
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Reunião com Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). Da esquerda para direita: Maria
Harumi Yoshioka, Mariana Schuchovski, José Carlos da Fonseca, Fernanda
Rodrigues (com Beatriz), Paulo Hartung e Juliane Ferreira. Participou também a
autora da foto Nathália Granato.
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Promover e participar de debates sobre o papel das
mulheres no setor

•

Realização de webinar para discutir os desafios e oportunidades
da equidade de gênero no setor florestal. Contou com a
exposição da advogada e Diretora da Rede, Mônica Breda. Na
primeira parte, foi apresentado um panorama geral sobre o tema
por meio de conceitos, contexto internacional e nacional, além de
abordar os principais desafios e oportunidades desde o ponto de
vista e experiência da própria Rede. Em um segundo momento,
participantes tiveram espaço para contribuir com a discussão,
esclarecer dúvidas e trocas experiências sobre o assunto. O
debate apresentou dados mundiais com informações atualizadas
de organismos internacionais, além de uma análise da realidade
brasileira, por meio da apresentação de exemplos de outros
setores produtivos que já discutem o tema da equidade há mais
tempo no país.
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05

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

•

A Rede foi aceita como membro do FSC para integrar a câmara
social no Brasil e Internacional, sendo representada pela Diretora
Juliane Ferreira que esteve participando em julho da Semana FSC
Brasil, em São Paulo (SP). O objetivo da participação da Rede
Mulher Florestal é contribuir para as discussões sobre igualdade
de gênero no fórum, especialmente no debate dos novos padrões
de manejo florestal do FSC. Com a aprovação das mudanças, a
igualdade de gênero será um dos requisitos obrigatórios para as
empresas certificadas.

Reunião da Câmara Social do FSC Brasil (2019)

•

A Rede Mulher Florestal em parceria com a CMPC e da Embrapa
Florestas promoveu durante o XXV Congresso Mundial da
IUFRO - União Internacional de Organizações de Pesquisa
Florestal (IUFRO), um evento paralelo com o tema “Florestas e
ODS: experiências e perspectivas” com o objetivo de
contextualizar o papel do setor florestal nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Organização das Nações
Unidas (ONU), inclusive o ODS 05 – Equidade de Gênero. Neste
evento, a Diretora Mariana Schuchovski apresentou aos
participantes sobre a Rede Mulher Florestal. O painel ainda
contou as seguintes palestras: “Roadmap dos ODS no setor
florestal” por Nicolas Gordon (CMPC Chile); “O papel do setor
privado florestal no alcance das ODS case Klabin: exemplos ODS
13, 15 e 17” por Ivone Namikawa (Klabin S.A.); “Protagonismo e
liderança feminina em projetos sócio ambientais apoiados pela
Suzano S.A.” por Ana Luisa Reis e Ivania Lopes, (Suzano S.A.);
Gisele Freitas Vilela, da Embrapa Territorial, lançou oficialmente a
versão em inglês do e-book sobre o ODS 15. O evento teve
moderação de Edina Moresco da Embrapa Florestas.
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Participantes do evento paralelo promovido no IUFRO (2019)

Participantes do evento paralelo promovido no IUFRO (2019)

•

Promoção da mostra fotográfica
“Mulheres na Floresta” no
pavilhão
de
exposição
do
Congresso IUFRO 2019 em
parceria com a CMPC e a
Embrapa
Florestas.
Foram
recebidas mais de 100 fotografias
de vários lugares do mundo e
selecionadas 30 que compuseram
esta exposição para ilustrar o
ODS 5 “Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas”. Um Comitê
de Avaliação (Destaque ao lado)
foi especialmente formado para
avaliar as fotografias recebidas
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Comitê de Avaliação Mostra “Mulheres na
Floresta”

Kristiane Foltran: É artista visual, fotógrafa e
designer gráfica.

Sybelle Barreira: Graduação e mestrado em
Engenharia Florestal pela Universidade
Federal de Lavras e doutorado em Recursos
Florestais pela Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz. Atualmente é professora da
Universidade Federal de Goiás. Tem
experiência na área de Recursos Florestais e
Engenharia Florestal, atuando principalmente
com manejo e conservação do bioma Cerrado,
restauração de áreas/florestas de proteção.

Vivian

Ludwig:
Engenheira
Florestal,
coordenadora de projetos, atua na área de
conservação e restauração florestal. Criadora
e produtora de projetos culturais, eventos,
festivais e filmes e membra do Conselho Fiscal
da Rede

Mostra fotográfica “Mulheres na Floresta” no IUFRO (2019)

Mostra fotográfica “Mulheres na Floresta” no IUFRO (2019)
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•

Gerar e difundir dados sobre gênero no setor florestal
Realização da pesquisa “Panorama de Gênero no Setor Florestal”
em parceria com a Faculdade FAJAR para levantar informações
sobre gênero no setor florestal. A pesquisa foi dividida em duas
partes, uma qualitativa (tendo como fio lógico os indicadores de
gênero da certificação FSC e o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável 5 da ONU) e outra quantitativa que visa identificar a
presença das mulheres nas diferentes posições e áreas técnicoadministrativas dentro das empresas florestais. A pesquisa
compôs um TCC (trabalho de conclusão de curso) da graduanda
Natália Ribeiro dos Santos orientada pelo Professor Dr. Marcos
Bassaco e será publicada em julho de 2020.
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•

A Diretora Mariana Schuchovski participou do Ciclo de Palestras
sobre Certificação do curso de Engenharia Florestal da PUCPR. A
convite da professora Nayara Ribaski, a representante da Rede
falou aos alunos sobre equidade de gênero no setor florestal.

Participação no Ciclo de Palestradas da PUC-PR (2019)
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Promover ações de educação, treinamento e extensão no
setor florestal

•

Parceria firmada junto a SR4 Soluções em Certificação Florestal
para a realização do módulo sobre equidade de gênero em todos
os cursos oferecidos pela instituição. Esta parceria permitiu
ampliar a divulgação dos conteúdos produzidos pela associação
para um número maior de pessoas. A capacitação foi conduzida
pelas Diretoras Fernanda Rodrigues e Mariana Schuchovski. Os
treinamentos aconteceram em cidades como Piracicaba (SP),
Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Três Lagoas (MS), Goiânia (GO)
e São Luís (MA) e abordaram temas como serviços
ecossistêmicos, certificação FSC para pequenos produtores,
cadeia de custódia, engajamento das partes, madeira controlada,
mapeamento e certificação para a cadeia de valor do babaçu.
Com duração de dois dias, os cursos são voltados para
profissionais e estudantes.

•

Realização de webinar em dezembro com o tema "Os fios
invisíveis do sofrimento e o universo do feminino no meio
ambiental", ministrado por Ana Lizete Farias. Foram discutidos o
universo feminino relacionado ao trabalho com questões
ambientais e os fios invisíveis do sofrimento.

•

Lançamento de campanha sobre a importância da equidade de
gênero para o setor florestal através das redes sociais para a
comemoração do primeiro ano de fundação.

•

Publicação de artigo de David Escaquete (Engenheiro Florestal,
membro do Comitê de Desenvolvimento de Padrões do FSC
Brasil, gestor do Instituto Terroá e Diretor da SR4 Soluções) no
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blog da Rede sobre a importância das discussões sobre equidade
de gênero no setor florestal e em outros espaços: “É preciso
reconhecer que o feminismo enquanto movimento de luta pela
equidade de gênero já conseguiu muitos avanços históricos e que
estamos em tempos de estimular a inclusão massiva de homens
em ações concretas rumo à equidade, como forma de
enfrentamento aos “vieses inconscientes” que ditam
comportamentos e decisões na contramão do respeito a direitos
humanos fundamentais e do desenvolvimento sustentável”.
•

08
•

Além das ações acima mencionadas, entre agosto de 2018 e
2019 foram realizadas 17 reuniões do Conselho Diretor e a
Primeira Assembleia Geral em 29 de setembro de 2019.
Assembleia Geral 2019
A Assembleia ocorreu no escritório da De Paola & Panasolo
Sociedade de Advogados, em Curitiba e contou com dezoito
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 2020, encaminhamentos
para um novo encontro via webinar para revisar e delinear ações
estratégica e a finalização com um mapa de palavras que
descrevessem os sentimentos das(os) participantes em relação à
Rede Mulher Florestal.

Primeira Assembleia da Rede (2019)
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Primeira Assembleia da Rede (2019)

GESTÃO FINANCEIRA
Receitas 2019
Parceiras
Anuidades
Venda de canecas
Total

Valor (R$)
21.341,05
1.118,00
417,51
22.876,56

Despesas 2019
Evento IUFRO e Mostra fotográfica
Confecção de canecas
Apoio contábil
Taxas bancárias
Domínio site
Transporte
Total
Saldo em conta corrente 31/12/2019
Saldo em dinheiro 31/12/2019
Saldo total 31/12/2019

Valor (R$)
9.238,29
625,20
1.100,00
324,00
228,00
34,57
11.550,06
11.326,50
80,13
11.406,63
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CONSELHOS E EQUIPE
Conselho Diretor
•
•
•

Presidente: Fernanda Rodrigues
Vice-Presidente: Maria Harumi Yoshioka
Diretoras:
o Adriana da Silva Santos
o Juliane Ferreira
o Mariana Smanhotto Schuchovski Gaziri
o Mônica Letícia Breda
o Patricia Nazário
o Ana Paula Dalla Corte (até setembro de 2019)
o Etienne Winagraski (a partir de setembro de 2019)

Conselho Fiscal
•
•
•

Rodrigo Meister de Almeida
Vivian Inara Ludwig
Ana Lizete Farias

Voluntárias
•
•

Voluntária de Comunicação: Maureen Bertol
Voluntária de Políticas Florestais e de Gênero: Júlia Benfica Senra

Assessoria de Imprensa (voluntária)

Interact Comunicação e Assessoria de Imprensa
http://www.interactcomunicacao.com.br/
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PERFIL DAS(OS) ASSOCIADAS(OS)
Em dezembro de 2019, o quadro de associadas(os) da Rede Mulher
Florestal ficou composta de:
•
•
•

51 Total de associadas(os) pessoas físicas e jurídicas
02 associados pessoas jurídicas
49 associadas(os) pessoas físicas
o 04 do sexo masculino e 47 do sexo feminino
o Idades variam de 20 a 75 anos
o Presença em diversos estados brasileiros: AC, PA, BA, DF,
ES, GO, MG, MS, PA, PI, PR, RS, SC, SP
o Uma associada residente na Finlândia
o Abrangência de diversas formações, desde pessoas sem
curso superior até Administradoras, Engenheiras(os)
Florestais, Geólogas, Jornalistas, Advogadas, Tecnóloga em
Meio Ambiente e Tecnóloga em Gestão Ambiental.
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PARCERIAS FIRMADAS

SR4 Soluções em Certificação Florestal

A Rede Mulher Florestal e a SR4 Soluções em Certificação Florestal
firmaram importante parceria o que viabilizou a inclusão de um módulo sobre
equidade de gênero em todos os cursos oferecidos pela empresa em 2019.
O objetivo foi difundir os conceitos e informações visando promover a
equidade de gênero no setor florestal.

FAJAR (Faculdade de Jaguariaíva, PR)
A Rede Mulher Florestal e a FAJAR em parceria realizaram a pesquisa
inédita no Brasil levantando informações sobre gênero no setor florestal, o
que permitiu, entre outras coisas, conhecer a presença e a atuação das
mulheres no setor florestal brasileiro.

CMPC e EMBRAPA FLORESTAS

A Rede Mulher Florestal, CMPC e Embrapa promoveram um evento
paralelo que contou com uma mostra fotográfica “mulheres na floresta” e um
encontro presencial durante o XXV Congresso Mundial da IUFRO - União
Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal que debateu os
caminhos para atingir os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) no
setor florestal, incluindo o ODS 05 – Equidade de Gênero.

18

REDE NAS REDES
•

Rede irá promover igualdade de oportunidades para mulheres no setor
florestal
http://madeiraeconstrucao.com.br/rede-ira-promover-igualdade-deoportunidades-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-seralancada-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-deoportunidades-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-seralancada-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-oportunidadespara-mulheres-no-setor-florestal/

•

Rede irá promover igualdade de oportunidades para mulheres no setor
florestal
https://www.facebook.com/escritorioverdeonline/posts/2017739738309620

•

Rede Mulher Florestal inicia campanha de associativismo
http://www.abaf.org.br/rede-mulher-florestal-inicia-campanha-de-associativismo/

•

Rede Mulher Florestal inicia campanha de associativismo
http://madeiraeconstrucao.com.br/rede-mulher-florestal-inicia-campanha-deassociativismo/

•

Rede Mulher Florestal inicia campanha de associativismo
https://www.celuloseonline.com.br/rede-mulher-florestal-inicia-campanha-deassociativismo/

•

Rede Mulher Florestal inicia campanha de associativismo
http://www.apreflorestas.com.br/noticias/rede-mulher-florestal-inicia-campanhade-associativismo/

•

Rede Mulher Florestal inicia campanha de associativismo
http://www.remade.com.br/noticias/15738/rede-mulher-florestal-iniciacampanha-de-associativismo

•

Revista B Forest - páginas 56 e 57
https://revistabforest.com.br/wp-content/uploads/2019/04/B.forest-54download.pdf
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• Webinar discute desafios e oportunidades da equidade de gênero no setor
florestal
http://madeiraeconstrucao.com.br/webinar-discute-desafios-e-oportunidadesda-equidade-de-genero-no-setor-florestal/

• Webinar discute desafios e oportunidades da equidade de gênero no setor
florestal
http://www.madeiratotal.com.br/webinar-discute-desafios-e-oportunidades-daequidade-de-genero-no-setor-florestal/

• Cursos da área de certificação florestal terão módulo sobre equidade de

gênero
https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/cursos-da-area-de-certificacaoflorestal-terao-modulo-sobre-equidade-de-genero-183316

• Cursos da área de certificação florestal terão módulo sobre equidade de
gênero
http://www.remade.com.br/noticias/15873/cursos-da-area-de-certificacaoflorestal-terao-modulo-sobre-equidade-de-genero

• Cursos da área de certificação florestal terão módulo sobre equidade de
gênero
http://www.madeiratotal.com.br/cursos-da-area-de-certificacao-florestal-teraomodulo-sobre-equidade-de-genero/

• Webinar discutiu desafios e oportunidades da equidade de gênero no setor
florestal
Revista B. Forest

•

Canadá anuncia ações para promover a igualdade de gênero no país
http://madeiraeconstrucao.com.br/5079-2/

•

Rede Mulher Florestal passa a integrar a câmara social do FSC® Brasil e
Internacional
https://www.celuloseonline.com.br/rede-mulher-florestal/

•

Rede Mulher Florestal organiza evento para contextualizar o papel do setor
florestal nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU
http://www.ageflor.com.br/noticias/eventos/rede-mulher-florestal-organizaevento-para-contextualizar-o-papel-do-setor-florestal-nos-objetivos-dedesenvolvimento-sustentavel-da-onu

•

Serviço florestal canadense anuncia ações para promover a igualdade de
gênero no país
http://www.madeiratotal.com.br/servico-florestal-canadense-anuncia-acoespara-promover-a-igualdade-de-genero-no-pais/

•

Serviço florestal canadense anuncia ações para promover a igualdade de
gênero no país
https://www.celuloseonline.com.br/servico-florestal-canadense-anuncia-acoespara-promover-a-igualdade-de-genero-no-pais/
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•

Rede Mulher Florestal integra câmara social do FSC® Brasil e Internacional
http://madeiraeconstrucao.com.br/rede-mulher-florestal-integra-camara-socialdo-fsc-brasil-e-internacional/

•

Rede Mulher Florestal passa a integrar a câmara social do FSC® Brasil e
Internacional
https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/rede-mulher-florestal-passa-aintegrar-a-camara-social-do-fsc-brasil-e-internacional-185611

•

Pesquisa irá levantar panorama nacional de gênero no setor florestal
http://www.madeiratotal.com.br/pesquisa-ira-levantar-panorama-nacional-degenero-no-setor-florestal/

•

Pesquisa irá levantar panorama nacional de gênero no setor florestal
https://www.celuloseonline.com.br/genero-no-setor-florestal/

•

Pesquisa irá levantar panorama nacional de gênero no setor florestal
https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/pesquisa-ira-levantarpanorama-nacional-de-genero-no-setor-florestal-186824

•

Pesquisa irá levantar panorama nacional de gênero no setor florestal
http://madeiraeconstrucao.com.br/pesquisa-genero-florestal/

•

Rede Mulher Florestal abre inscrições para mostra fotográfica: inscritos no
Congresso da IUFRO podem enviar fotografias até o dia 20/09
http://www.madeiratotal.com.br/rede-mulher-florestal-abre-inscricoes-paramostra-fotografica-inscritos-no-congresso-da-iufro-podem-enviar-fotografiasate-o-dia-20-09/

•

Rede Mulher Florestal abre inscrições para mostra fotográfica
https://www.celuloseonline.com.br/rede-mulher-florestal-abre-inscricoes-paramostra-fotografica/

•

Rede Mulher Florestal abre inscrições para mostra fotográfica
https://www.apreflorestas.com.br/noticias/rede-mulher-florestal-abre-inscricoespara-mostra-fotografica/

•

IUFRO 2019: Rede Mulher Florestal organiza evento para contextualizar o
papel do setor florestal nos objetivos de desenvolvimento sustentável da
ONU
http://www.madeiratotal.com.br/iufro-2019-rede-mulher-florestal-organizaevento-para-contextualizar-o-papel-do-setor-florestal-nos-objetivos-dedesenvolvimento-sustentavel-da-onu/

•

Rede Mulher Florestal organiza evento para contextualizar o papel do setor
florestal nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU
https://www.celuloseonline.com.br/rede-mulher-florestal-organiza-evento-paracontextualizar-o-papel-do-setor-florestal-nos-objetivos-de-desenvolvimentosustentavel-da-onu/

•

Evento contextualiza papel do setor florestal
desenvolvimento sustentável - Madeira e Construção

nos

objetivos

do

http://madeiraeconstrucao.com.br/evento-contextualiza-papel-do-setor-florestalnos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/

•

Evento contextualiza papel
desenvolvimento sustentável

do

setor

florestal

nos

objetivos

do

http://www.remade.com.br/noticias/16292/evento-contextualiza-papel-do-setorflorestal-nos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel
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•

Rede Mulher Florestal, Embrapa e CMPC promovem evento para discutir os
caminhos para atingir os ODS no setor florestal
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/47005043/rede-mulherflorestal-embrapa-e-cmpc-promovem-evento-para-discutir-os-caminhos-paraatingir-os-ods-no-setor-florestal

•

PR: Rede Mulher Florestal, Embrapa e Cmpc promovem evento para
discutir os caminhos para atingir os ODS no setor florestal
http://www.paginarural.com.br/noticia/273428/rede-mulher-florestal-embrapa-ecmpc-promovem-evento-para-discutir-os-caminhos-para-atingir-os-ods-nosetor-florestal

•

Rede Mulher Florestal, Embrapa e CMPC promovem evento para discutir os
caminhos para atingir os ODS no setor florestal
http://www.madeiratotal.com.br/rede-mulher-florestal-embrapa-e-cmpcpromovem-evento-para-discutir-os-caminhos-para-atingir-os-ods-no-setorflorestal/

•

Rede Mulher Florestal, Embrapa e CMPC promovem evento para discutir os
caminhos para atingir os ODS no setor florestal
https://www.celuloseonline.com.br/rede-mulher-florestal-embrapa-e-cmpcpromovem-evento-para-discutir-os-caminhos-para-atingir-os-ods-no-setorflorestal/

•

Rede Mulher Florestal completa um ano
https://br.fsc.org/pt-br/novidades/id/1206

•

Com quase 100 anos, Izabel dos Santos é homenageada pela Câmara
https://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=31904#&panel1-1

22

23

