COMUNICADO DE IMPRENSA
Para divulgação imediata
Ottawa, 22 de novembro de 2019
O ParlAmericas participa de um seminário de alto nível em Ottawa sobre a eliminação da violência contra
as mulheres
Por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, as embaixadas da
República Dominicana, Equador e Paraguai, no Canadá, em colaboração com o gabinete da Exma. Senadora
Rosa Gálvez (Canadá), organizaram o Primeiro Seminário de Reflexão sobre a eliminação da violência contra
as mulheres. O seminário foi realizado no Senado do Canadá e contou com a presença de autoridades,
parlamentares, funcionários públicos, e representantes de organizações da sociedade civil.
As considerações iniciais foram proferidas pelo Embaixadores Pedro Vergés Ciman (República Dominicana),
Diego Stacey (Equador), Inés Martínez Valinotti (Paraguai), e pela Senadora Rosa Gálvez, que atua como
Presidente da Seção Canadense do ParlAmericas e Vice-Presidenta da Rede Parlamentar de Mudanças
Climáticas.
Em seu discurso, a Senadora Gálvez declarou: “Quando vemos injustiças e violência acontecendo, precisamos
falar e intervir. Caso contrário, estamos dando permissão para que eles continuem acontecendo. ”
O seminário foi moderado por Lisane Thirsk, Vice-Diretora de Igualdade de Gênero e Comunicações da
Secretaria Internacional do ParlAmericas. O painel foi composto pela Senadora Gálvez, por Alejandra Mora
Mora, Secretária Executiva da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM), Julia Maciel González, VicePresidenta do Comitê Consultivo para Assuntos Administrativos e Orçamentários das Nações Unidas (ACABQ,
sigla em inglês), Monique Forster, líder comunitária e educadora sobre questões de gênero e integração
social, e pela a Deputada Anita Vandenbeld (Canadá). Cada um dos membros do painel forneceu informações
e reflexões sobre o problema comum da violência contra as mulheres, além de soluções promissoras
instruídas por suas áreas de trabalho exclusivas.
Para mais informações sobre o trabalho de igualdade de gênero do ParlAmericas, visite
www.parlamericas.org e siga-nos nas redes sociais com a hashtag #ParlAmericasGEN.
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