Convite
Espaço Aberto para Mulheres Indígenas como
Defensoras do Meio Ambiente
Caras colaboradoras, afiliadas e amigas da Unidas,
Em nome da Rede Unidas, fazemos um convite cordial para participar de um Espaço
Aberto em

16 de agosto de 2022 | Virtual
8:00 – 9:00 am (Cd. de Guatemala, Managua), 09:00 – 10:00 am (Ciudad de México,
Quito, Bogotá), 10:00 – 11:00 am (La Paz, Santo Domingo, Port of Spain, Santiago de
Chile) 11:00 am – 12:00 pm (Buenos Aires, Rio de Janeiro), 4:00 – 5:00 pm (Berlim)
Neste espaço aberto, apoiaremos o papel das mulheres indígenas como defensoras do
meio ambiente. Serão apresentadas soluções locais propostas por mulheres indígenas da
Amazônia. Também serão compartilhadas experiências de mulheres agricultoras com
relação às cadeias agrícolas, aos mercados locais e ao cuidado da água em relação à
mudança climática na região da América Central, do Hemisfério Sul e do Caribe.
Teremos a participação das seguintes membras do painel:
Lourdes Ortiz de Chuta, Especialista em Inclusão e Desenvolvimento Rural do
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Guatemala
Lorena Terrazas Arnez, Presidenta da Rede de Integração e Desenvolvimento da Paz,
Bolívia
Moderação: Mayra López, Artículo 19, México
Favor confirmar sua presença até 5 de agosto em info@unidas.world.
Após o registro, você receberá uma confirmação com os dados de acesso.
Por favor, leia atentamente nossa política de proteção de dados aqui. Ao participar do
evento, você consente com o uso de seus dados pessoais para a preparação, realização e
acompanhamento do evento.
– A reunião será realizada em espanhol com tradução para o português –

Contato:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Dados de aceso:
Após o registro, você receberá
uma confirmação com os dados
de acesso.

Política de privacidade:
Se você não deseja mais receber
nossos e-mails ou deseja que as
informações que temos sobre você
sejam excluídas, favor nos enviar
um e-mail.

