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Discurso de abertura a cargo do Senhor Dale Eppler, coordenador nacional dos Estados 

Unidos para o processo de Cúpulas 

 

 

Obrigado por sua participação nesta primeira reunião do Grupo de Revisão da Implementação de 

Cúpulas de 2021 e primeira reunião virtual em toda a sua história.  

 

Meu nome é Dale Eppler e tenho a honra de atuar como coordenador nacional dos Estados Unidos 

para o processo de Cúpulas e Presidente do GRIC.  

 

Tenho a satisfação de dar as boas-vindas a todos os senhores e a todas as senhoras neste dia para 

continuar com estas importantes deliberações, a fim de assegurar que o processo de Cúpulas continue 

sendo inclusivo e significativo.  

 

Os Estados Unidos têm orgulho de demonstrar mais uma vez o seu compromisso com o Hemisfério 

ao ser sede da Nona Cúpula das Américas e trabalhar com os senhores e as senhoras — nossos 

aliados — para promover o crescimento econômico sustentável com equidade, defender os valores 

democráticos e melhorar a segurança em todo o continente.  

 

Sei que muitos aqui se estarão perguntando sobre a data, o local e o tema da Nona Cúpula.  

 

O que posso dizer é que planejamos realizar a Cúpula em 2022 e esperamos que até lá esse evento 

possa ser realizado presencialmente, com líderes e outros participantes de toda a região.  

 

O processo de Cúpulas, que inclui consultas e deliberações como as que teremos hoje com 

representantes da sociedade civil e do setor privado e amanhã com nossos Governos, nos dará os 

elementos necessários para orientar nossa decisão sobre o tema e os objetivos da Nona Cúpula.  

 

A Nona Cúpula acontecerá em um contexto muito diferente do de Lima em 2018.  O mundo ainda 

está lutando para controlar esta pandemia e as comunidades e economias da região terão que se 

reconstruir e se recuperar.  
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Este ano comemora-se o Vigésimo Aniversário da Carta Democrática Interamericana, aprovada por 

nossos líderes na Cúpula de Quebec em 2001.  Os compromissos consagrados na Carta permanecem 

tão pertinentes hoje como há 20 anos, e cumpri-los é ainda mais urgente.    

 
Este ano também se comemoram os 25 anos da Convenção Interamericana contra a Corrupção.  Ao 

selecionar “Governabilidade democrática frente à corrupção” como tema da Oitava Cúpula, o 

Governo do Peru chamou a atenção do mundo para o fato de que a corrupção continua sendo um 

desafio para a democracia, a governabilidade e o crescimento econômico em nossa região.    

 
Com base nisso, os diálogos temáticos e a participação de representantes da sociedade civil e do setor 

privado no dia de hoje nos permitirão consolidar os preparativos para a Nona Cúpula e nos 

proporcionarão uma perspectiva única em um momento tão singular para a região e para o mundo.  

 

Antes de iniciarmos nossas atividades hoje, gostaria de aproveitar a oportunidade para expressar meu 

agradecimento ao Peru pelo acompanhamento feito e pelo compromisso contínuo como sede anterior 

da Cúpula e Vice-Presidente do GRIC e por sua liderança no processo de Cúpulas.  
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