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Medellín, Colômbia, 14 de novembro de 2017 
 
Parlamentares do hemisfério discutem "pós-verdade" durante a 14ª Assembleia Plenária 
do ParlAmericas em Medellín 
 
A 14ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, instituição que promove a diplomacia parlamentar 
no sistema interamericano, será realizada em Medellín, Colômbia, de 15 a 17 de novembro, e 
terá como tema as Ações Parlamentares para Promover o Discurso Político Responsável. 
 
Legisladoras e legisladores das Américas e do Caribe se reunirão para trocar iniciativas, 
institucionais e individuais, para promover práticas discursivas responsáveis que prezem pela 
tolerância, o respeito e o reconhecimento da pluralidade, como contribuição para o 
compromisso permanente de fortalecer nossas democracias. 
 
As atividades começarão na quarta-feira, dia 15 de novembro, com a 44ª reunião do Conselho 
do ParlAmericas e com o workshop intitulado Práticas Efetivas de Pesquisa Online, que será 
realizado em colaboração com a Unidade de Análise Política da Secretaria de Fortalecimento 
da Democracia da OEA. 
 
Nos dias 16 e 17 de novembro da Assembleia Plenária serão realizadas sessões temáticas e 
grupos de trabalho em mesa redonda, com a participação de especialistas nacionais e 
internacionais, que abordarão, entre outras questões, as notícias falsas e seus efeitos, 
iniciativas parlamentares para facilitar a cobertura da mídia sobre os assuntos legislativos e, o 
intercâmbio de práticas para a promoção do discurso político responsável nos parlamentos. 
 
A senadora Marcela Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas, afirmou que "é imperativo 
que nós parlamentares redobremos nosso compromisso de influenciar positivamente o diálogo 
e a deliberação pública, reconhecendo a pluralidade e a diversidade. Hoje, mais do que nunca, 
é necessário resistir à tentação do reducionismo, à exacerbação dos antagonismos e à 
perpetuação das divisões e das diferenças”. 
 
Por seu lado, o representante da Câmara, German Blanco Álvarez (Colômbia), membro do 
Conselho do ParlAmericas, disse que "o momento político na Colômbia a torna um cenário 
favorável para a reflexão sobre o papel dos legislativos em toda a América, num momento 
complexo para a governabilidade e a democracia na região”. 
 
Para seguir as atualizações mais recentes da 14ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, siga 
@ParlAmericas nas mídias sociais com a hashtag # PA14Col. 

 

*** 
O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelos 

parlamentos nacionais dos Estados membros da OEA nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas 

facilita a troca das melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para mais informações, visite 

www.parlamericas.org ou escreva para communications@parlamericas.org  

 

http://www.parlamericas.org/es/default.aspx

