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Conferência de mulheres chefes de Estado será realizada na Rio+20 

Evento vai discutir futuro do gênero e defesa dos direitos. 
Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, da Argentina, estarão presentes. 

Do Globo Natureza, com agências internacionais*  
 

 
1 comentário 
saiba mais 

 ‘Economia verde’ pode gerar até 60 milhões de novos empregos, diz OIT  
 Organização da Rio+20 confirma presença de 102 chefes de Estado  

O escritório brasileiro da ONU-Mulheres anunciou nesta quinta-feira (31) que em 21 de junho será realizada no Rio de Janeiro a primeira "Cúpula 
feminina de chefes de Estado pelo futuro das mulheres", dentro da Rio+20. 

A Rio+20 recebe este nome por ocorrer vinte anos depois da Rio 92 (também conhecida como Eco 92), considerada a maior conferência sobre 
meio ambiente já realizada, que popularizou o conceito de "desenvolvimento sustentável". A conferência ocorre de 13 a 22 de junho e está 
dividida em três partes. 

De acordo com o escritório brasileiro da ONU-Mulheres, agência da Organização das Nações Unidas (ONU) em defesa aos direitos do gênero, 
será a primeira vez na história que primeiras-ministras, chefes de Estado e presidentes mulheres vão se reunir para "fazer um apelo em favor de 
ações concretas para a integração plena das mulheres ao desenvolvimento sustentável". 

A ONU informou, por meio de uma nota oficial, que até agora confirmaram presença a brasileira Dilma Rousseff, anfitriã da Rio+20, e as 
presidentes da Argentina, Cristina Kirchner, e da Costa Rica, Laura Chinchilla. 

Estarão presentes também as primeiras-ministras de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, e Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, assim 
como as presidentes da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, e da Lituânia, Dalia Grybauskaité. 

O debate será coordenado pela ex-presidente chilena Michelle Bachelet, diretora-executiva de ONU-Mulheres, que participará de diversas 
atividades sobre gênero realizadas na conferência. 
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A presidente Dilma Rousseff ao lado da 
secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, e da ex-presidente do Chile e atual diretora-executiva da ONU Mulher, Michelle 
Bachelet, em encontro da agência ONU-mulheres realizado este ano, em Nova York. (Foto: Roberto Stuckert Filho/PR) 
tópicos: 
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Jovens no Rio aprendem atitudes sustentáveis no Green Nation Fest  
31/05/2012 

  
PF treina 120 homens para a Rio+20 durante 3 dias, sem cariocas saberem  
30/05/2012 
PF faz treinamento para a Rio+20 no Batalhão de Choque, no Centro 

Agentes fazem simulação para a segurança de autoridades. Comandante do BPChoque diz que 
só cedeu instalações. 

30/05/2012 

  
Riocentro recebe últimos ajustes de infraestrutura antes da Rio+20  
30/05/2012 

LINKS PATROCINADOS 

Qual seu nível de inglês? 

Faça o Teste na Cultura Inglesa e Descubra o Quanto Você já Sabe! 

www.CulturaInglesaSP.com.br 
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