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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, 24 de maio de 2022 
 
O ParlAmericas organiza uma reunião de funcionários e funcionárias parlamentares da América 
Latina para uma conversa sobre perspectiva de gênero em processos de integração e novas 
dinâmicas de trabalho originadas pela pandemia nos parlamentos 
 
Hoje, dia 24 de maio, representantes de parlamentos de diversos países da América Latina 
participaram da segunda reunião virtual da Rede de Funcionárias e Funcionários Parlamentares 
para a Igualdade de Gênero (RFPIG) do ParlAmericas. 
 
Durante a reunião, as e os participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais a fundo os 
processos de integração com perspectiva de gênero para parlamentares em novos mandatos 
legislativos em países como a Costa Rica e a Colômbia. Além disso, foi realizado um proveitoso 
intercâmbio de experiências a respeito de iniciativas que promovem a igualdade de gênero nas 
operações parlamentares de forma intencional ou, como efeito colateral, implementadas 
durante a pandemia, que continuam em vigor contribuindo para a melhoria das dinâmicas de 
trabalho parlamentar dentro das instituições legislativas. 
   
A Profa. Sulma Campos Mata (México), Diretora da Unidade Técnica para a Igualdade de Gênero 
do Senado e Coordenadora Geral da RFPIG do ParlAmericas, proferiu as palavras de boas-vindas 
durante a sessão de trabalho. Além disso, funcionárias representantes da Ilustre Câmara dos 
Senadores do Paraguai compartilharam avanços institucionais para a igualdade de gênero, 
juntamente com os resultados de uma pesquisa realizada com o acompanhamento do 
ParlAmericas a respeito do assédio e violência no ambiente de trabalho. 
 
Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas, acesse 

www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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