
 

 

 

 

Começa hoje o sétimo Encontro Anual do Grupo de Mulheres Parlamentares do 
ParlAmericas 

11 de junho de 2015 

Parlamentares de todo o Continente Americano se reunirão entre os dias 11 a 14 de junho em 
Buenos Aires e Termas de Río Hondo, na Argentina, para discutir sobre o tema: Plano de ação 
para prevenir o assédio e da violência política contra as mulheres. 

A questão da perseguição, assédio, e violência política contra as mulheres é ainda pouco 
discutida nas Américas e, de extrema importância, por representar um grande obstáculo ao 
exercício dos direitos políticos das mulheres e da democracia no hemisfério.  Este problema foi 
identificado como prioridade durante a sessão de planejamento estratégico realizada pelos 
membros presentes no encontro anual organizado pelo Grupo de Mulheres Parlamentares do 
ParlAmericas em 2014, na Cidade do México.  

A abertura oficial do encontro será no dia 11 de junho, no Congresso Nacional da Argentina, 
com palavras de boas vindas da Deputada Aida Ruiz, anfitriã do evento, da Senadora do 
México e presidente do ParlAmericas, Marcela Guerra, da Deputada chilena e vice-presidente 
do Grupo de Mulheres Parlamentares, Claudia Nogueira e, do presidente interino do Senado 
Argentino, Senador Gerardo Zamora.  

Dando continuidade ao evento nos dias 12 e 13 de junho, em Termas de Río Hondo, 
contaremos com a participação da governadora de Santiago del Estero, Sra. Claudia Ledesma, 
abrindo as atividades do segundo dia de evento;  as palestras seguintes serão coordenadas 
pela diretora do Instituto Nacional Democrático para Assuntos Internacionais do México, Sra. 
Keila González, que possui vasta experiência na luta pela igualdade de gênero e direitos das 
mulheres na política. Entre os palestrantes do evento se encontram: Sra. Ingrid Zabala, ex-
deputada da Bolívia e atual secretária-geral da Associação de Coordenação de Mulheres - Beni 
– COOMUJER; e Sra. Irune Aguirrezabal, assessora do Escritório Regional para a liderança e 
participação política das mulheres nas Américas e no Caribe, da ONU Mulheres.  

No dia 13 de junho teremos um debate sobre o tema do encontro, que contará com a 
participação de Sandra Generoso, ex-deputada e juíza de apelação da Corte Criminal 
Provincial da Argentina; Diego Vintimilla, Deputado do Equador;  Sheila Copps, ex-vice-
primeiro-ministro do Canadá; Ligia Fallas Rodriguez, Deputada da Costa Rica; e de Margarita 
Flores, Senadora do México.   

Para o encerramento das atividades do evento, teremos uma conferência com o grupo de 
parlamentares, com o objetivo de discutir o trabalho, individual e coletivo, a ser executado em 
cada parlamento com base no Plano de Ação desenvolvido.  Além disso, será realizada uma 
cerimônia com o objetivo de engajar mais parlamentares à campanha EleporEla, de iniciativa 
da ONU Mulheres. 



A cerimônia oficical de encerramento será conduzida pela Deputada Argentina Aida Ruiz, 
anfitriã do evento, pela Senadora do México e presidente do ParlAmericas, Sra. Marcela 
Guerra, e pela vice-presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares e Deputada chilena, Sra. 
Claudia Nogueira. 

O objetivo principal deste encontro é convidar os participantes a refletir sobre esse problema 
atual da perseguição, assédio ou violência política contra as mulheres, que ocorre em 
parlamentos de todo o Continente Americano, buscando identificar os obstáculos que as 
mulheres engajadas na carreira política têm que enfrentam nas suas respectivas nações.  Os 
parlamentares buscarão definir também alianças e sinergias necessárias para que se conduza 
as ações e compromissos especificados no encontro, garantindo, assim, o sucesso da 
implementação do Plano de Ação.  

### 

ParlAmericas - rede de legisladores nacionais dos Estados membros da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) - opera como um fórum independente para os parlamentares das 
Américas empenhado no diálogo político de cooperação e participação no Sistema 
Interamericano.  Desde 2001, o ParlAmericas possuiu uma comunidade profissional de apoio 
para parlamentares das Américas, através de fóruns regionais, oportunidades de capacitação, 
debates contínuos e ações de seguimento.  A organização funciona como um espaço para 
compartilhar experiências e melhorar práticas sobre questões de importância para as Américas, 
buscando fortalecer os laços entre os países do Hemisfério Ocidental por meio da diplomacia 
parlamentar.  

O ParlAmericas é administrado por parlamentares representantes dos diversos países do 
Continente Americano, sendo que o seu Conselho de Administração atual é composto por 18 
parlamentares representantes de 16 legislaturas na América do Sul do Norte, Central e do 
Caribe.  

 

 

 


