
 

PRONUNCIAMENTO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Mercocidades se soma, como todos os anos, às atividades do dia 8 de março, 

reafirmando o compromisso das cidades em avançar na implementação de políticas 

públicas de igualdade e erradicação da violência de gênero, que contribuam para 

autonomia econômica, física e de participação de mulheres e meninas. 

2021 é um ano de grandes desafios em que estamos determinadas e determinados a 

combater não só as consequências da pandemia de covid-19, mas também a invisível 

pandemia da violência de gênero e seu vírus gerador, o patriarcado, que neste ano já 

vitimou dezenas de mulheres que vivem na região. 

Da mesma forma, a pandemia revelou a desigualdade na distribuição das tarefas de 

cuidado e seu impacto na economia. Estas atividades não só não são remuneradas, 

como também foram invisibilizadas e recaíram principalmente sobre as mulheres, em 

detrimento da sua qualidade de vida e das condições de trabalho a que têm acesso, e 

neste contexto de pandemia significou a perda de empregos e empresas, assim sendo 

a reativação econômica em nível local constitui outro desafio que deve ser enfrentado 

com uma perspectiva de gênero. 

A Unidade Temática de Gênero das Mercocidades está empenhada em promover a 

troca de conhecimentos entre as cidades parceiras, e também com experiências que 

estão fora delas, para continuar aprendendo com o que fazem; assim como fortalecer 

a gestão local para erradicar a desigualdade e a violência de gênero, comprometendo 

a vontade política dos governos locais e as capacidades institucionais de erradicá-las 

no nível municipal e promover o empoderamento econômico das mulheres. 

"MULHERES LÍDERES: POR UM FUTURO IGUALITÁRIO NO MUNDO DA COVID-

19" 

"VIOLÊNCIA DE GÊNERO É UMA PANDEMIA QUE MATA " 

"NA AMÉRICA LATINA, VIVAS NOS QUEREMOS" 
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