COMUNICADO DE IMPRENSA
Para divulgação imediata
Cidade do México, México, 17 de junho de 2019
Parlamentares irão explorar estratégias coletivas para promover o empoderamento econômico das mulheres
O ParlAmericas, em colaboração com o Senado da República do México, realizará o 11º Encontro da Rede
Parlamentar pela Igualdade de Gênero, intitulado Alcançando o Equilíbrio no Mundo do Trabalho, nos dias 18,
19 e 20 de junho, na Cidade do México. Este encontro reunirá legisladores de mais de 20 países do hemisfério
para explorar estratégias de promoção dos direitos trabalhistas e empoderamento das mulheres, contribuindo,
assim, para o crescimento econômico nacional, o desenvolvimento e a realização dos direitos humanos.
Durante o encontro, delegações das Américas e do Caribe intercambiarão boas práticas legislativas, por meio de
uma série de apresentações e workshops que analisarão as barreiras culturais e legais para a entrada e
contribuição total de mulheres para a força de trabalho. A sociedade civil e as partes interessadas multilaterais,
incluindo atores da Força-Tarefa Interamericana para Liderança e Capacitação de Mulheres, se unirão às
delegações parlamentares em conversas sobre ações coletivas para criar economias mais inclusivas que
promovam autonomia e dignidade na vida profissional de todos os membros da sociedade da região.
“Sinto-me honrado em dar as boas-vindas no México aos nossos colegas da região, nesta notável ocasião do 11º
encontro anual do ParlAmericas dedicado à igualdade de gênero. Estou ansioso para participar das conversas
dos próximos três dias sobre como podemos trabalhar juntos para alcançar a verdadeira igualdade de
oportunidades na força de trabalho, um requisito para o pleno empoderamento econômico das mulheres nas
Américas e no Caribe,” declarou o Senador Antares Vázquez Alatorre (México), anfitrião do encontro e membro
do Conselho de Administração do ParlAmericas.
O Exmo. Deputado Robert Nault (Canadá), Presidente do ParlAmericas, enfatizou ainda que: “À medida que
nossos países continuam a empreender novas parcerias e mecanismos inovadores de recursos para alcançar os
direitos econômicos e trabalhistas das mulheres, é crucial compartilharmos nosso aprendizado para acelerar
progresso. O ParlAmericas está empenhado em criar espaços para esta troca de experiências, e este encontro é
uma oportunidade maravilhosa para dedicar a nossa atenção à prioridade comum de garantir os direitos laborais
de todas as mulheres e homens.”
O encontro será precedido por um workshop sobre estruturas para prevenir e abordar o assédio sexual no local
de trabalho, facilitado por colegas da Equipe Latino-Americana de Justiça de Gênero e da Comissão de Igualdade
de Oportunidades de Trinidad e Tobago.
Para obter as atualizações mais recentes sobre a reunião, consulte a agenda e siga @ParlAmericas nas redes
sociais usando a hashtag #ParlAmericasGEN.
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