
 
 

A secretária-geral ibero-americana, Rebeca 
Grynspan, realiza uma visita oficial ao Peru 
 

 

• Além de se reunir com o presidente da República, Martín Vizcarra, participará em 
um importante foro sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no 
lançamento de um relatório da Organização Mundial do Trabalho (OIT) sobre o 
futuro do emprego.  

 

Lima, Peru, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 – A secretária-geral ibero-americana, 
Rebeca Grynspan, realizará entre os dias 12 e 14 de fevereiro uma visita oficial ao 
Peru, em cuja agenda se destacam um encontro com o presidente da República, 
Martín Vizcarra, e sua participação em importantes foros sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o futuro do trabalho. 
 
Durante sua viagem, Grynspan também se reunirá com ministros, com o presidente 
do Congresso, Daniel Salaverry Villa, e com o prefeito de Lima, Jorge Muñoz Wells, 
assim como com embaixadores ibero-americanos e europeus, delegados de 
organismos internações e representantes de universidades e grupos empresariais. 
 
A secretária-geral ibero-americana, que é economista e foi vice presidenta e ministra 
de Finanças da Costa Rica, participará no foro “Agenda 2030 e os ODS: avanços e 
desafios para superar os desafios comuns na Ibero-América. Um olhar desde o Peru”, 
onde será apresentado o relatório “Ibero-América e os ODS”. 
 

• Veja o perfil de Rebeca Grynspan 
• Consulte a agenda da visita 

 

https://www.somosiberoamerica.org/pt-br/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.segib.org/pt-br/diario/visita-oficial-a-peru/
https://www.segib.org/pt-br/diario/visita-oficial-a-peru/


 
 

A Secretaria-geral Ibero-americana (SEGIB) organiza as Cúpulas Ibero-Americanas 
de Chefes de Estado e de Governo, promove a cooperação entre os 22 países da 
região e conta com um escritório sub-regional para os países andinos com sede em 
Lima.  

Na Cúpula Ibero-americana que teve lugar em La Antigua (Guatemala) a 15 e 16 de 
novembro de 2018, os chefes de Estado e de Governo da região reforçaram seu 
compromisso com os ODS, estabelecidos na Agenda 2030 das Nações Unidas, para 
alcançar uma Ibero-América mais próspera, inclusiva e sustentável. 
 
Ao término de sua visita a Lima, Grynspan participará no lançamento do relatório da 
Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), da qual forma parte por ser considerada uma das intelectuais mais 
influentes da América Latina.  
 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#SomosIbero-america 

 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569909/lang--es/index.htm
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