
DATA 

Novembro 16–17, 
2017  

 

LOCAL 

Medellín, Colômbia 

 

PARTICIPANTES 

Mais de 50 
parlamentares e 
representantes da 
sociedade civil de 21 
países  

AÇÕES PARLAMENTARES PARA PROMOVER O 
DISCURSO POLÍTICO RESPONSÁVEL: 
14ª ASSEMBLEIA PLENÁRIA DO PARLAMERICAS   

A 14ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, organizada em 
conjunto com a Câmara dos Deputados da Colômbia, reuniu 
legisladores, ex-legisladores, bem como representantes da 
sociedade civil, para discutir fenômenos como a “pós-
verdade” e “notícias falsas” num ambiente político que 
parece privilegiar antagonismos, polarização e 
reducionismo. A Assembleia Plenária proporcionou o 
intercâmbio de iniciativas individuais e institucionais para 
estimular práticas discursivas responsáveis que promovam a 
tolerância, o respeito e a pluralidade, como contribuições 
para o compromisso permanente de fortalecer as 
democracias da região. 

A reunião começou com as palavras de boas-vindas do 
Representante Germán Blanco (Colômbia), anfitrião da 
Assembleia Plenária; da Senadora Marcela Guerra (México), 
Presidenta do ParlAmericas; e do Governador do 
Departamento de Antioquia, Dr. Luis Pérez Gutiérrez
(Colômbia). 

 

O discurso principal 
foi feito pelo Dr. 
Pablo Boczkowski, 
Professor de Ciências 
da Comunicação e 
Diretor do Mestrado 
em Liderança em 
Empresas Criativas 
da Northwestern 
University. 

“Ao falarmos de pós-verdade ou notícias 
falsas, estamos falando de um contexto 
em que as empresas de mídia possuem 
enormes dificuldades financeiras para 
sobreviver fornecendo informações de 
qualidade. Enquanto isso, os sites de 
busca e as redes sociais são empresas em 
franco crescimento, em termos de 
usuários e faturamento, não por 
fornecerem informações de qualidade, 
mas por oferecer aos seus usuários a 
possibilidade de se expressarem.”  



A primeira sessão da Plenária intitulada 
"Respondendo ao Desafio das Notícias 
Falsas" foi moderada por Francisco 
Guerrero, Secretário para o 
Fortalecimento da Democracia da 
Organização dos Estados Americanos 
(OEA). Durante a sessão, explorou-se 
como a propaganda computacional e a 
distribuição de notícias falsas através de 
redes sociais representam desafios para 
os processos democráticos e a 
representação política. Nicholas 
Monaco, Pesquisador do Laboratório 
de Inteligência Digital (link em inglês), 
apresentou o conceito de propaganda 
computacional (apresentação - em 
espanhol) exemplificando o seu papel 
no referendo Brexit de 2016 e na eleição 
presidencial dos Estados Unidos, 
oferecendo sugestões de possíveis 
soluções para reduzir seus impactos 

negativos. 

Natalia Arbeláez apresentou a iniciativa 
de verificação de fato do portal de 
notícias colombiano La Silla Vacía 
(apresentação – em espanhol), que 
analisou as declarações e 
pronunciamentos divulgados no 
WhatsApp e outros espaços referentes 
ao referendo de paz na Colômbia, tanto 
para o Sim como para o Não. Kiran 
Maharaj, Presidenta do Caribbean Media 
Institute (Link em inglês), abordou as 
notícias falsas e o futuro do jornalismo 
na perspectiva da região do Caribe 
(apresentação – em espanhol), 
enfatizando a necessidade de sermos 
"disruptores criativos" no novo cenário 
dos meios de comunicação.   

 

Senadora MARCELA 
GUERRA (México), 
Presidenta 
doParlAmericas  

“Este momento político na 
Colômbia a torna um cenário 
favorável para a reflexão sobre o 
papel dos legislativos em todas as 
Américas, num momento 
complexo da governança e da 
democracia na região.”  

Representante GERMÁN 
BLANCO (Colômbia), 
anfitrião da Assembleia 
Plenária e Membro do 
Conselho do 
ParlAmericas.  

“A era da comunicação digital, ao mesmo tempo em que 
democratiza a distribuição e o consumo de informações e 
notícias, traz sérios desafios à soberania, governança, 
segurança e estabilidade democrática. Embora seja verdade 
que a magnitude real dos efeitos de fenômenos como notícias 
falsas e propaganda computacional, está apenas emergindo, é 
possível declarar inequivocamente que suas consequências 
são graves e profundas.”   

“A melhor maneira de combater o mal 
da política na mídia e nas redes sociais é 
tentar impor a verdade. A verdade 
sozinha é revolucionária.”  

Governador de 
Antioquia  DR. LUIS 
PÉREZ GUTIÉRREZ 
(Colômbia) 

CENTRO DE RECURSOS 

Durante a Assembleia Plenária, foi organizado um 
espaço para que as e os participantes tivessem 
acesso a publicações especializadas, bem como 
informações sobre as comunidades on-line do 
ParlAmericas projetadas para parlamentares. 

Os recursos recentemente lançados apresentados 
no centro de recursos incluíram: 

 ParlAmericas Podcasts, uma série de gravações 
de áudio das atividades do ParlAmericas 
disponíveis para download no iTunes e no 
Google Play.  

 Kit de ferramentas sobre "Aliados Masculinos 
para a Igualdade de Gênero", parte de um portal 
de aprendizagem interativo para parlamentares 
do Caribe anglófono, desenvolvido em conjunto 
com a ONU Mulheres.  

http://www.iftf.org/digintel/
http://www.iftf.org/digintel/
http://parlamericas.org/uploads/documents/S1_PA14_NickMonaco_ESP.pdf
http://lasillavacia.com/
http://parlamericas.org/uploads/documents/S1_PA14_NataliaArbelaez_SPA.pdf
http://www.mediainstituteofthecaribbean.com/
http://www.mediainstituteofthecaribbean.com/
http://parlamericas.org/uploads/documents/S1_PA14_KiranMaharaj_ESP.pdf


Na segunda sessão, intitulada 
"Práticas Parlamentares para Facilitar 
a Cobertura da Mídia sobre Questões 
Legislativas", os palestrantes 
apresentaram práticas institucionais 
bem sucedidas nos parlamentos para 
facilitar o acesso de jornalistas e 
meios de comunicação a informações 
precisas, equilibradas e abrangentes, 
sobre assuntos parlamentares. O 
moderador Patricio Vallespín, 
Deputado do Chile, tomou como 
referência o Roteiro para a Abertura 
Legislativa do ParlAmericas para 
promover práticas de parlamento 
aberto e transparência legislativa na 
comunicação do trabalho legislativo. 
Blanca Ibarra, Diretora Geral do 
Canal de Televisão do Congresso 

Mexicano (apresentação – em 
espanhol), compartilhou a sua visão 
de como as características interativas 
e o conteúdo audiovisual do Canal o 
tornaram um modelo internacional 
de comunicação legislativa com os 
cidadãos e cidadãs e, como esse 
trabalho é apoiado por um comitê 
legislativo bicameral. Wesley 
Gibbings, Presidente da Associação 
dos Trabalhadores da Mídia do 
Caribe (link em inglês) (apresentação 
– em espanhol), descreveu boas 
práticas que podem ser realizadas 
pelos parlamentos para facilitar a 
cobertura jornalística de questões 
legislativas, bem como desafios e 
pontos de acordo entre 
parlamentares e jornalistas. 

Finalmente, Cristiane Brum 
Bernardes, pesquisadora do Centro 
de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento da Câmara dos 
Deputados do Brasil, descreveu a 
estratégia de comunicação da 
Câmara dos Deputados 
(apresentação – em espanhol), 
compartilhando os diferentes tipos 
de cobertura jornalística disponíveis 
no portal, bem com vários 
mecanismos de transmissão ao vivo 
dos procedimentos, incluindo 
sessões plenárias, reuniões de 
comissões e outras atividades 
legislativas. A última sessão 
intitulada "Promovendo o Discurso 
Político Responsável nos 
Parlamentos", consistiu de uma 

discussão moderada por Norma 
Morandini, ex-parlamentar e 
Diretora do Observatório dos 
Direitos Humanos do Senado da 
Argentina. Integraram o painel 
Randy Boissonnault, Deputado do 
Canadá e Assessor Especial do 
Primeiro-Ministro em questões 
LGBTQ2; a Senadora Irene Sandiford-
Garner de Barbados e Miguel 
Jaramillo, Diretor de Marketing 
Político e Consultoria 
Governamental. Com base em suas 
experiências profissionais e políticas, 
cada um dos palestrantes 
compartilhou reflexões sobre a 
promoção da inclusão social através 
de um discurso político responsável.  

“A propaganda computacional pode ser 
definida simplesmente como o uso 
malicioso de software para amplificar 
ou atenuar mensagens políticas on-line. 
Seu objetivo é manipular a opinião 
pública. Este não é apenas um problema 
computacional, mas também um 
problema humano. Conseqüentemente, 
as soluções devem ser de natureza 
computacional e social.”   

NICHOLAS MONACO 

Pesquisador de Linguagem 
Computacional e 
Propaganda Digital   

“De acordo com a nossa experiência, a 
falsa informação distribuída pelas redes 
sociais e WhatsApp vem de todos os 
lados. Neste contexto, nenhum esforço 
de verificação será em vão. No entanto, é 
importante levar em consideração a 
independência e credibilidade daqueles 
que realizam iniciativas de verificação de 
fato.”  

NATALIA ARBELÁEZ 

Coordenadora da La 
Silla Vacía 

“No meu país, dizemos que a política não é 
brincadeira de criança, e isso é verdade. Temos a 
responsabilidade pessoal de garantir a mudança 
do tom e atmosfera política.”  Senadora IRENE 

SANDIFORD-GARNER 

(Barbados) 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-PT-SCREEN.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-PT-SCREEN.pdf
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/
http://parlamericas.org/uploads/documents/S2_PA14_BlancaIbarra_ESP.pdf
http://acmpress.org/
http://acmpress.org/
http://acmpress.org/
http://parlamericas.org/uploads/documents/S2_PA14_WesleyGibbings_ESP.pdf
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/educacao-para-a-democracia/historico/apresentacao.html
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/educacao-para-a-democracia/historico/apresentacao.html
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/educacao-para-a-democracia/historico/apresentacao.html
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-cidadania/educacao-para-a-democracia/historico/apresentacao.html
http://parlamericas.org/uploads/documents/S2_PA14_CristianeBernardes_ESP.pdf


A Assembleia Plenária foi concluída com a 

leitura da declaração adotada pelas 

delegações de todos os parlamentos 

representados. A declaração reconhece que 

a participação nos processos democráticos 

exige que os cidadãos e cidadãs tenham 

acesso a informações verídicas, precisas e 

diversas, como base para o diálogo 

construtivo e crítico sobre assuntos 

públicos e que, enquanto a era da 

comunicação digital democratiza a 

distribuição e o consumo de informações e 

notícias, também gera novos desafios à 

soberania, governabilidade, segurança e 

estabilidade democrática. Os compromissos 

incluídos na declaração abrangem:  

 Promover o debate e a ação legislativa 
para abordar o fenômeno das notícias 
falsas e a distribuição de propaganda  

 Trabalhar com as partes envolvidas na 
atualização de políticas, protocolos e 

regulamentos para responder 
adequadamente ao desenvolvimento de 
novas TIC  

 Adotar legislação que garanta os 
direitos dos cidadãos e cidadãs de 
acessar informações públicas  

 Promover reformas educacionais para a 
alfabetização em mídia e informação  

 Promover um trabalho colaborativo 
com os meios de comunicação social, o 
setor privado e a sociedade civil que vise 
identificar e contestar notícias falsas, 
bem como conscientizar sobre seus 
efeitos, inclusive sobre mulheres e 
outros grupos marginalizados, sem 
diminuir a liberdade de opinião e 
expressão 

 Promover práticas discursivas 
respeitosas e inclusivas no parlamento e 
nas interações públicas (pessoalmente e 
on-line) que reconhecem a pluralidade 
de nossas sociedades  

IN MEMORIAM 

 

 

 
 
 
Em memória do Senador Tobias C. Enverga Jr., que faleceu 

repentinamente na manhã do dia 16 de novembro de 2017 em 

Medellín, Colômbia, enquanto contribuía para o avanço do 

trabalho parlamentar como membro da delegação canadense 

na Assembleia Plenária Anual do ParlAmericas.  

O Senador Enverga nasceu nas Filipinas e emigrou para o 

Canadá na década de 1980. Desenvolveu sua carreira no 

setor bancário e na política local e era muito engajado na 

sua comunidade. Além de ser um membro ativo de várias 

organizações locais e internacionais, ele foi o fundador da 

Philippine Canadian Charitable Foundation. Depois de ser 

nomeado senador em 2012 para representar a província de 

Ontário, o trabalho do Senador Enverga continuou a refletir 

a sua dedicação ao multiculturalismo e ao serviço 

comunitário. Ele foi também um defensor comprometido 

dos interesses de pessoas com necessidades especiais. 

Atuou como co-presidente do Grupo Interparlamentar 

Canadense-Filipino e sempre foi um servidor dedicado da 

comunidade filipina. Ele também participou ativamente do 

fortalecimento dos laços do Canadá com a América Latina e 

o Caribe, patrocinando a Lei do Mês do Patrimônio Latino-

Americano no Senado canadense e atuando como membro 

do Comitê Executivo da Seção Canadense do ParlAmericas.  

O Senador Enverga foi um valioso colaborador da 

comunidade do ParlAmericas. Ele era um servidor público 

dedicado e um colega parlamentar profundamente 

respeitado. Ele deixa sua amada esposa Rosemer Enverga e 

três filhas. 

“O Canal do Congresso desempenha um papel fundamental 
no contexto dos princípios do parlamento aberto, 
entendidos como oportunidades e mecanismos que 
permitem aos legisladores e legisladoras ter uma 
comunicação direta com os cidadãos e cidadãs, interagir 
com a sociedade e se aproximar do público."   

BLANCA LILIA 
IBARRA CADENA 

Diretora Geral,  
Canal do Congresso 
(México) 

“O Canadá adotou deliberadamente uma 
abordagem de direitos humanos para 
abordar o que reconhecemos como a 
necessidade de uma maior igualdade em 
nossa sociedade. É uma abordagem que 
combina mensagens fortes com ações 
tangíveis. Eu acredito que as mensagens de 
inclusão, poderosas e visuais, podem mudar 
formas de pensar, abrir os corações e, em 
última instância, salvar vidas.”   

Deputado RANDY 
BOISSONNAULT (Canadá), 
Assessor Especial do 
Primeiro Ministro em 
questões LGBTQ2   

http://parlamericas.org/uploads/documents/Declaracao_PA14_POR.pdf


“No Brasil, os dados de novembro de 
2016 indicam que a inclusão digital 
atingiu 57% da população. A mídia 
digital é fundamental, mas não 
podemos negar a importância do rádio 
e da televisão em países como o nosso.”   

CRISTIANE BRUM BERNARDES 

Pesquisadora, Centro de Qualificação, Treinamento 
e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados 
(Brasil).   

“Quando falamos que o parlamento 
deve torna mais acessível o seu material 
para as pessoas, através da mídia ou 
diretamente, queremos dizer que isso 
não é um favor, mais uma obrigação: 
algumas de natureza legal, outras em 
decorrência de acordos; uma grande 
parte por obrigações que são nacionais 
e outra por obrigações internacionais.” WESLEY GIBBINGS 

Presidente, Associação 
dos Trabalhadores de 
Mídia do Caribe   

“O que estamos tentando fazer é mudar a 
mentalidade de pelo menos duas gerações. 
Temos que ser inovadores e transformadores. 
Gostaria de dizer que devemos ser 
"desruptores criativos", se não o fizermos, 
seremos deixados para trás, enfrentando uma 
crise global colocada por fenômenos como 
notícias falsas.”  

KIRAN MAHARAJ 

Presidenta do Instituto de 
Mídia do Caribe   

“A boa comunicação política deve ser memorável, 
emocionante e clara. Trata-se das 3 principais virtudes 
de qualquer exercício de comunicação pública, 
privada, pessoal, maciça, digital, análoga ou de 
qualquer tipo. É possível construir essas estratégias de 
comunicação apelando para uma linguagem inclusiva, 
democrática e plural.” 

MIGUEL JARAMILLO 

Diretor de Marketing 
Político e Governo 

CONSELHO DO PARLAMERCIAS   
 

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES  
2017-2019 

 

CARIBE 

 Cuba 

 Santa Lúcia 
 

AMÉRICA CENTRAL 

 El Salvador 

 Panamá 

 
AMÉRICA DO SUL 

 Colômbia 

 Suriname 

Com o objetivo de contribuir para o meio ambiente, os documentos, recursos e 

publicações geradas durante a reunião estarão disponíveis no nosso site 

www.parlamericas.org. Convidamos você a baixar no seu celular um aplicativo leitor 

de código QR para facilitar o acesso do seu dispositivo móvel. 

http://www.parlamericas.org


WORKSHOP: PRÁTICAS DE PESQUISA ON-LINE EFICAZES EM APOIO 
AO TRABALHO PARLAMENTAR 

DATA 
Novembro 15, 2017 
 
LOCAL 
Medellín, Colômbia 
 
PARTICIPANTES  
24 parlamentares de 19 países 

 Familiarize-se com os mecanismos de busca 
para enfocar seus resultados 

 
 Use "OU" entre palavras ou frases para 

procurar uma palavra/frase ou outra. Por 
exemplo, "parlamento aberto" OU 
"abertura legislativa"  

 Esteja ciente de "bolhas de filtro" que podem 
isolá-lo de sites que apresentam pontos de vista 
contrastantes  

 Os motores de busca populares como o 
Google usam algoritmos para "adivinhar" 
seletivamente as informações que o 
usuário deseja receber com base em 
pesquisas anteriores. Para evitar isso, 
desative os cookies de rastreamento e 
exclua periodicamente os arquivos 
armazenados no caché do seu navegador  

 Use ferramentas de análise como Twitonomy e 
Trendsmap para monitorar, gerenciar, rastrear 
e otimizar suas atividades do Twitter  

 Faça uso do Observatório sobre Igualdade de 
Gênero na América Latina e no Caribe da CEPAL   

 Fornece acesso a dados sobre inúmeros 
indicadores sobre autonomia das 
mulheres, perfis de países, bem como 
legislação relevante e outros recursos para 
apoiar a formulação de políticas públicas 
sobre questões de igualdade de gênero na 
região  

 Use o aplicativo "Pocket" para salvar artigos e 
outros conteúdos para posterior leitura, 
tornando-os disponíveis em qualquer 
dispositivo, até mesmo offline. O conteúdo 
salvo pode ser organizado com etiquetas  

Esta sessão de treinamento foi 

desenvolvida por Marian Vidaurri e 

Pablo Thaler, da Unidade de Análise 

Política da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), à margem da 14ª 

Assembleia Plenária do ParlAmericas. O 

workshop ofereceu às e aos 

parlamentares uma introdução às 

ferramentas de pesquisa on-line, como 

os operadores do Google, bem como 

dicas e truques para pesquisa e análise 

de gênero em seu trabalho diário. 

EXEMPLOS DE DICAS E TRUQUES APRESENTADOS NO WORKSHOP   

Baixe o recurso “Dicas e Truques para Pesquisas Parlamentares on-line” (em espanhol) desenvolvido 

pela OEA e pelo ParlAmericas.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/Online_Research_Handout_es.pdf


A 14ª Assembleia Plenária do ParlAmericas foi possível graças ao generoso apoio da Câmara dos Deputados da Colômbia e do Governo do Canadá 

através do seu Ministério de Assuntos Globais.   

PARLAMENTOS REPRESENTADOS 

 

 

 

    

ARGENTINA BARBADOS BOLÍVIA BRASIL CANADÁ 

 

 

 

    

CHILE COLÔMBIA COSTA RICA CUBA EQUADOR 

 

 

    

EL SALVADOR GRANADA GUATEMALA HAITI MÉXICO 

 

 

    

NICARÁGUA PANAMÁ PERU SANTA LÚCIA SURINAME 

PARCEIROS 



Secretaria Internacional do ParlAmericas 

710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá 

Telefone: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 

ParlAmericas facilita o intercâmbio das 
melhores práticas parlamentares e promove 
o diálogo político cooperativo 

ParlAmericas apoia as políticas e medidas 
legislativas para mitigação e adaptação dos 
efeitos das mudanças climáticas  

ParlAmericas tem sede em Ottawa, Canadá  

 
ParlAmericas promove o parlamento 
aberto apoiando os princípios da 
transparência, prestação de contas, 
participação cidadã e da ética e probidade  

ParlAmericas é a instituição que promove  a 
diplomacia parlamentar no sistema 
interamericano 

 
ParlAmericas trabalha para o fortalecimento 
da democracia e governança através do 
acompanhamento de processos eleitorais  

 
ParlAmericas é composto pelas 
legislaturas nacionais dos Estados 
membros da OEA da América do Norte, 
Central, do Sul e do Caribe 

ParlAmericas transversaliza a igualdade de 
gênero atuando em favor do 
empoderamento político das mulheres e da 
aplicação de uma perspectiva de gênero no 
trabalho legislativo 

http://www.parlamericas.org
mailto:info@parlamericas.org
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

