
  

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Para publicação imediata  
 

14 de dezembro de 2022 

O ParlAmericas lança a Rede de Funcionárias e Funcionários Parlamentares para Mudanças Climáticas (RPMC 

- Funcionárias/os)  

Em 14 de dezembro de 2022, a Rede de Funcionárias e Funcionários Parlamentares para Mudanças Climáticas 

(RPMC - Funcionárias/os) foi lançada oficialmente durante sua primeira reunião virtual. O objetivo dessa rede 

é facilitar intercâmbios entre funcionárias e funcionários de diferentes parlamentos e especialistas relevantes, 

com o objetivo de ajudar a promover a adoção de boas práticas de diferentes órgãos legislativos e 

compreender exigências e processos técnicos para que tais iniciativas sejam implementadas com sucesso. Ela 

também trabalha para ampliar a compreensão sobre as conexões entre gênero e mudança climática, bem 

como as considerações de cunho social e econômico que devem ser incluídas para assegurar ação ambiental 

equitativa que não deixe ninguém para trás, criar prosperidade e incorporar princípios de governança climática. 

Da forma como é estruturada, a RPMC - Funcionárias/os é composta por um coordenador geral e 

coordenadores regionais que representam cada um dos países que fazem parte do comitê executivo da Rede 

Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (RPMC) do ParlAmericas.  

Durante suas palavras de boas-vindas, a Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da Rede Parlamentar 

sobre Mudanças Climáticas, destacou o grande valor que a RPMC - Funcionárias/os agregará: “Reconhecendo 

o papel crítico do pessoal parlamentar no avanço de iniciativas legislativas por meio da sua dedicação e 

especialização técnica de valor imensurável, a RPMC - Funcionárias/os foi criada.  Como força motriz por trás 

de diversos esforços legislativos e ajudando a assegurar a sustentabilidade desses esforços ao longo dos ciclos 

eleitorais, falo em nome do comitê executivo ao acolher essa oportunidade de fortalecer ainda mais a 

colaboração regional e promover ação climática parlamentar.” 

O Coordenador Geral da RPMC - Funcionárias/os, Frédéric Forge (Canadá), Diretor Sênior Interino da Divisão 

de Economia, Recursos e Assuntos Internacionais, por sua vez, destacou a oportunidade que essa nova Rede 

proporcionará: “A mudança climática impacta nossos países de maneiras parecidas, porém diferentes, e eu os 

convoco a aproveitarem esta oportunidade para maximizar nossos esforços e colaborações de sucesso. Espero 

que tais iniciativas obtenham sucesso no apoio à promoção de redes de parlamento aberto e igualdade de 

gênero na região, e nos inspire a tirar o máximo de proveito desse impulso e utilizar o ParlAmericas como 

plataforma para aquisição de conhecimentos, intercâmbio de ideias e criação de recursos de forma 

colaborativa.” 

O evento também reuniu a coordenação regional da Rede de Funcionárias e Funcionários Parlamentares para 

Mudanças Climáticas: a Coordenadora Regional para a América do Norte Jatziri Pando Medina (México), 

Secretária Técnica, Comitê de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Mudanças Climáticas do Senado; a 

Coordenadora Regional do Caribe Jacqueline Sampson Meiguel (Trinidad e Tobago), Secretária-Geral da Câmara 
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dos Deputados; a Coordenadora Regional para a América Central Laura Prado Chacón (Costa Rica), Responsável 

pelo Comitê Institucional sobre Sustentabilidade Ambiental; a Coordenadora Regional para a América do Sul, 

Nuravni Sallons (Suriname), Apoio Científico e Profissional; e o Coordenador Regional para a América do Sul, 

Gerónimo Casimiro Yantalema Cain (Equador), Consultor de Nível II.  

Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas acesse www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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