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A Presidenta do ParlAmericas participa do painel de alto nível sobre saúde e economia durante o Fórum 
dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável  
 
No dia 17 de março de 2021, a Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas, participou 
como expositora da quarta reunião do Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre 
Desenvolvimento Sustentável, organizado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL). No evento, a Senadora se reuniu com especialistas, funcionárias e funcionários públicos e 
representantes da sociedade civil, para compartilhar experiências por meio de uma discussão em formato 
de mesa redonda, centrada no tema Saúde e economia, uma falsa dicotomia?.” 
 
O objetivo do painel foi refletir sobre as respostas dadas pelos países da região à pandemia do COVID-19, 
o fortalecimento de sistemas de saúde e programas de auxílio emergencial de proteção social, bem como 
sobre a sustentabilidade dessas medidas no contexto de arrecadação fiscal limitada e dívida crescente da 
região, e as dificuldades enfrentadas na compra, distribuição e administração de vacinas. 
 
O diálogo destacou diversos pontos de vista, incluindo a importância de garantir a saúde da sociedade 
como alicerce de uma economia forte, bem como o papel crítico da cooperação inter-regional para o 
alcance de uma distribuição de vacinas justa. As e os expositores também abordaram a urgência de se 
lidar com a mudança climática, a perda de biodiversidade e a degradação ambiental para impedir o 
aparecimento ou reaparecimento de doenças zoonóticas e, reduzir sua prevalência e intensidade 
evitando, assim, uma grande crise por meio de uma recuperação econômica sustentável e inclusiva. Por 
fim, as e os participantes teceram comentários sobre a necessidade de construir resiliência e promover 
uma preparação adequada para uma futura pandemia, por meio da implementação da governança 
antecipatória. 
 
Nas palavras da Senadora Ovelar: “O papel dos poderes legislativos nesse contexto de crise sanitária, 
econômica e social, é fundamental para garantir que as decisões tomadas no âmbito das políticas públicas 
sejam baseadas em evidências e respondam às necessidades do público. Na qualidade de parlamentares, 
temos a função crucial de exercer controle político sobre as respostas governamentais ao COVID-19, 
avaliando e aprovando legislação emergencial que destine verbas nacionais para o atendimento das 
necessidades das populações que representamos. Também temos a responsabilidade de promover 
transparência sobre medidas globais e nacionais relacionadas ao COVID-19, um aspecto fundamental para 
preservar a confiança da população nas ações tomadas pelo governo no enfrentamento da pandemia e, 
assegurar que as e os cidadãos recebam as informações de que necessitam.” 
 
Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas, acesse www.parlamericas.org e 
siga @ParlAmericas nas redes sociais.  

https://foroalc2030.cepal.org/2021/en/programme/panel-1-health-and-economy-false-dichotomy
http://www.parlamericas.org/

