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Reunião on-line com funcionários e funcionárias parlamentares - Protocolos de ação em casos de 

assédio sexual nos parlamentos da América Latina 

 

O ParlAmericas realizou hoje um webinar técnico sobre protocolos de ação em casos de assédio sexual 

nos parlamentos da América Latina. Essa reunião virtual reuniu funcionários especializados na área de 

gênero da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Nicarágua, Paraguai e Peru. 

A reunião contou com um painel de especialistas na área de igualdade de gênero nos parlamentos de seus 

respectivos países, sendo eles: de Argentina, Jimena Boland e Castilla e Catalina Cirio, do Observatório de 

Gênero e Equidade da Câmara dos Deputados; de Chile, Constanza Toro Justiniano, Coordenadora de 

Políticas de Gênero da Câmara dos Deputados; de Costa Rica, Haydeé Hernández, Chefe da Unidade 

Técnica para Igualdade de Gênero da Assembléia Legislativa; e de México, Sulma Eunice Campos, Chefe 

da Unidade Técnica de Igualdade do Senado da República.  

Em seguida, realizou-se uma sessão de perguntas e respostas e um diálogo em que funcionários e 

parlamentares puderam consultar os membros do painel e comentar as experiências em suas instituições 

com o design e a implementação de protocolos para impedir o assédio sexual e laboral.  

A Secretaria Internacional do ParlAmericas está comprometida em continuar criando espaços de diálogo 

para facilitar o intercâmbio de boas práticas entre funcionários parlamentares e promover a igualdade de 

gênero e os direitos das mulheres nas legislaturas da região. 

Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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