
COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

México D.F., 23 de junho de 2014. 

 

Coletiva de imprensa inaugural do Sexto Encontro Anual do Grupo de Mulheres Parlamentares 

Os membros do Comitê Executivo do Grupo de Mulheres Parlamentares do ParlAmericas, Jennifer 
Simons, Presidente da Assembleia Nacional do Suriname e Presidente do Grupo de Mulheres 
Parlamentares, Randy Hoback, membro do Parlamento do Canadá e Presidente do ParlAmericas, e 
Marcela Guerra, Senadora da República e anfitriã do Encontro, junto com o Embaixador Juan Manuel 
Gómez Robledo, Subsecretário de Assuntos Multilaterais e Direitos Humanos da Secretaria de Relações 
Exteriores do México, a Deputada Maricela Velázquez Sánchez, Vice-Presidente da Mesa Diretora da 
Câmara de Deputados do México, e Raúl Cervantes Andrade, Presidente do Senado da República do 
México, anunciarão em uma coletiva de imprensa o começo do sexto Encontro do Grupo de Mulheres 
Parlamentares, que será celebrado no México D.F, México nos dias 24 e 25 de junho de 2014. A coletiva 
de imprensa acontecerá na terça-feira 24 de junho, às 09h45 (hora local), no salão Octavio Paz do Hotel 
Marriott Reforma, México D.F. 

O evento oferecerá informações preliminares sobre o Encontro Anual do Grupo de Mulheres 
Parlamentares, que será realizado nesta mesma terça-feira, 24 de junho, e no dia seguinte, quarta-feira, 
25 de junho de 2014. Os parlamentares das 35 legislaturas da América do Norte, América Central, 
Caribe e América do Sul se reunirão para discutir, junto com especialistas no assunto, como passar à 
ação para conseguir não somente leis que garantam a igualdade formal de gênero, mas também 
compromissos políticos para alcançar a igualdade real. 

Mais de 50 parlamentares de 25 países do hemisfério debaterão o tema central e participarão de 
sessões de planejamento estratégico durante as quais identificarão as áreas prioritárias de ação e as 
futuras atividades de capacitação necessárias para realizar um trabalho legislativo com enfoque de 
gênero. 

A reunião contará com duas sessões de trabalho durante o primeiro dia, encabeçadas por especialistas 
no assunto. A primeira sessão, “Conquistas com relação à garantia de igualdade: experiências na 

promoção de legislação e de programas que beneficiem as mulheres”, será apresentada por Teresa 

Incháustegui (México), enquanto que a segunda sessão, “Barreiras à igualdade real”, será apresentada 
por Ramona Biholar (Romênia). Além disso, cada sessão contará com um painel de debate entre 
relatores regionais. 

O segundo dia se caracterizará por duas sessões de planejamento estratégico que, entre outras ações, 
repassarão os principais temas abordados nas recomendações de reuniões prévias, discutirão e 
identificarão as estratégias e/ou ações que podem ser desenvolvidas para promover tais temas, ou 
identificarão atividades de capacitação necessárias para a futura programação do Grupo de Mulheres 
Parlamentares. 

QUE: Coletiva de imprensa inaugural do Sexto Encontro Anual do Grupo de Mulheres Parlamentares 
QUANDO: Terça-feira, 24 de junho, 2014, às 09h45 (hora local) 
ONDE: Salão Octavio Paz do Marriot Reforma, em México D.F. 
 
### 

O ParlAmericas é uma rede independente, composta pelas legislaturas nacionais dos 35 Estados da 
América do Norte, Centro e Sul e do Caribe. O membros do ParlAmericas se comprometem a 
desenvolver o diálogo interparlamentar sobre temas relevantes para o hemisfério, por meio de oficinas 
de capacitação e outras atividades estreitamente alinhadas com os temas atuais de importância 
hemisférica. 

www.parlamericas.org 
communications@parlamericas.org 
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