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Rede de Mulheres lança pesquisa nacional sobre uso sustentável do tempo
A Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade e a ONU Meio Ambiente lançaram em São
Paulo, na Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), no dia 21/11 a pesquisa “Produzir, consumir, viver
e imaginar: novos padrões de uso sustentável do tempo”. No dia 9/12 foi a vez do Rio de Janeiro
conhecer a pesquisa, em evento realizado no Sindicato das Empresas de Navegação Marítima e afins do
Estado do Rio de Janeiro (SindaRio).
A pesquisa tem como um dos objetivos relacionar as formas de consumo e uso do tempo à qualidade de
vida em nossa sociedade atual, levantando uma série de questões tais como a falta de tempo, o tempo
acelerado, a multiplicação de demandas e tarefas no dia a dia, a invasão do trabalho por meio da
conexão no espaço doméstico ou privado - que deixam as pessoas esgotadas e incapazes de realizar
escolhas mais sustentáveis e mais afinadas com suas aspirações, ou mais aderente ao projeto de uma
sociedade mais sustentável. Leia mais: https://goo.gl/wKzovu

Rede de Mulheres apresenta ao ministro Sarney Filho projeto de energia solar
Representantes da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade estiveram hoje (08/11)
em Brasília para apresentar ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, projeto de disseminação de
energia solar que levará 1 milhão de painéis fotovoltaicos, até 2030, a escolas, edifícios públicos e
empresas.
Participaram da reunião também Denise Hamú, representante do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma), e Eliana Tameirão, diretora de Políticas para Saúde da Sanofi Genzyme
América Latina, ambas do Conselho da Rede. A diretora de Produção e Consumo Sustentáveis do MMA,
Raquel Breda, acompanhou o encontro. Segundo ela, o apoio institucional do MMA será muito
importante para dar segurança e peso à iniciativa. Leia mais: https://goo.gl/e8v85D

CAF é o primeiro banco de desenvolvimento multilateral em assinar o Acordo
Marco de Credenciamento com o Fundo Verde para o Clima
Luis Enrique Berrizbeitia, vice-presidente-executivo do CAF -Banco de Desenvolvimento da América
Latina-, e Javier Manzanares, diretor-executivo interino do Fundo Verde para o Clima (GCF por sua sigla
em inglês), assinaram como parte da COP 22, em Marrocos, um Acordo Marco de Credenciamento, um

instrumento jurídico que estabelece as condições básicas para que trabalhem em conjunto no uso dos
recursos do GCF.
No total, 15 entidades credenciadas assinaram Acordos Marco de Credenciamento com o GCF, com o
CAF sendo o primeiro banco de desenvolvimento multilateral, enquanto outras entidades estão em
processo. Leia mais: https://goo.gl/KBkQO6

BNDES aprova criação do Fundo de Energia Sustentável
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio de sua subsidiária de
participações societárias, a BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), aprovou a criação do Fundo de
Energia Sustentável, que terá como objetivo investir de forma ativa, em ofertas primárias e no mercado
secundário, em debêntures incentivadas de projetos de infraestrutura, prioritariamente em ativos
relacionados a uma economia de baixo carbono. O fundo será incentivado nos termos do artigo 3º da Lei
12.431, garantindo isenção para investidores pessoa física. Leia mais: https://goo.gl/7Z9bMZ

