
 
 
 

Grupo de parlamentares latino-americanos 
vistoria situação no Haiti 

 
 
Uma missão composta por oito parlamentares de vários países da América Latina, 

incluindo cinco brasileiros, chegará ao Haiti na próxima quarta-feira para verificar as condições 
políticas e humanitárias daquele país. A delegação da Confederação Parlamentar das 
Américas (Copa) tem objetivo de elaborar um relatório para instituições como os Parlamentos e 
organismos multilaterais – como OEA e ONU – de forma a agilizar a plena estabilização política 
e a recuperação sócio-econômica haitiana. 

 
Segundo a deputada Maninha (PT-DF), presidente da Copa, os Legislativos não podem 

ficar esperando as parcas e vagas notícias que chegam do Haiti, até porque os relatos indicam 
a piora da violência.  

 
“Vamos conversar pessoalmente com lideranças políticas de situação e oposição, ONGs e 

representantes da sociedade civil não só para verificar as pendências para a redemocratização 
e realização de eleições livres, mas também articular apoios financeiros e humanitários para o 
Haiti”, afirma Maninha. 

 
 

Logística  
 

Além da presidente da Copa, integram a missão os seguintes parlamentares: a deputada 
Dra.Clair (PT-PR) e os deputados Fernando Gabeira (sem partido-RJ) e Orlando Fantazzini 
(PT-SP); a deputada venezuelana Jhanneth Madriz Sotillo; a deputada canadense Charlotte 
L’Écuyer; os deputados mexicanos Juan José Garcia Ochoa e Carlos Jiménez Macías.  

 
No Haiti, o transporte, segurança e alojamento dos parlamentares serão providenciados 

pelo comando das tropas brasileiras. 
 

 
 



Copa 
 

Após a observação do referendo revocatório na Venezuela (em agosto), e o envio de 
missão às eleições presidenciais do Uruguai, no último dia 31 de outubro, a missão ao Haiti 
será a terceira iniciativa diplomática da Copa neste segundo semestre.  

 
Fundada em 1997, a Confederação reúne todos os 35 Congressos Nacionais do 

Continente, o que a torna a única entidade pan-americana onde têm assentos tantos os 
Estados Unidos quanto Cuba; e ainda entidades interparlamentares e Assembléias Legislativas 
dos Estados Federados. Sua principal missão é aumentar participação dos Legislativos na 
integração entre os países americanos.  
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