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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Ele é composto pelas 35 
legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, e tem como objetivo promover diálogo político 
cooperativo e facilitar o intercâmbio de boas práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a 
parlamentares em seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais 
informações, visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 
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Ottawa, 8 de março de 2021 
 
Karina Arteaga, Membro da Assembleia Nacional do Equador, no âmbito da Comemoração do Dia 

Internacional da Mulher, organiza o evento “Impacto do COVID-19 sobre os Papeis da Mulher Líder” 

 

No dia 8 de março, Karina Arteaga, Membro da Assembleia Nacional do Equador e Vice-Presidenta da 

Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero do ParlAmericas, organizará, com a colaboração do 

ParlAmericas, o evento “Impacto do COVID-19 sobre os Papeis da Mulher Líder”. No evento serão 

abordados temas como os diferentes impactos do COVID-19 sobre as mulheres, o aumento da violência 

dentro das famílias durante o período de distanciamento social, os obstáculos para a autonomia 

econômica da mulher em tempos de crise e os desafios enfrentados por mulheres que exercem liderança 

política durante a pandemia. 

 

Karina Arteaga proferirá as palavras de boas-vindas do evento, que contará com a participação de Arlette 

Contreras, membro do Congresso do Peru, e da Exma. Deputada Suplente Ana Irene Delgado do Panamá 

como expositoras. O painel será moderado pela Sra. Nadia Ramos, Diretora Executiva do Centro de 

Liderança e Inovação para Mulheres das Américas. 

 

Essa atividade será realizada no âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com o objetivo 

de criar espaços de discussão e reflexão sobre temas de importância para toda a sociedade e promover a 

integração de uma perspectiva de gênero em todas as políticas públicas em resposta à crise desencadeada 

pela pandemia. 

 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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