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QUADRAGÉSIMO SÉTIMO PERÍODO ORDINÁRIO DE            REV. 1 

SESSÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DA OEA 

De 19 a 21 de junho de 2017 

Cancún, Quintana Roo, México 

 

BOLETIM INFORMATIVO 

 

 

 

1. Sede da Assembleia Geral 

O Quadragésimo Sétimo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) será realizado de 19 a 21 de junho de 2017, na cidade de 

Cancún, Quintana Roo. As sessões acontecerão no Centro de Convenções Moon Palace Arena. 

 

Carretera Cancún-Chetumal km. 340, Cancún, Quintana Roo, México. C.P.77500 

 

 

 

  

As delegações poderão obter os documentos na seguinte página eletrônica: 

www.oas.org/47ag  

 

http://www.oas.org/47ag


Página 2 de 6 

 

2. Coordenação Nacional 
 
Sua Excelência o Senhor 
Luis Videgaray Caso 
Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos 

 

Sua Excelência a Senhora 

Socorro Flores Liera 
Embaixadora, Subsecretaria para a América Latina e o Caribe 

 

Sua Excelência a Senhora 
Yanerit Morgan Sotomayor 
Embaixadora, Diretora-Geral de Organismos e Mecanismos Regionais Americanos 

Coordenadora Nacional 
 

Senhor  
Roberto De Léon Huerta 
Diretor-Geral Adjunto de Mecanismos Regionais  
Coordenador Nacional Adjunto  
 

Senhora  
Agustina Sánchez Curiel  
Subdiretora para a Conferência Ibero-americana, Organização e Vinculação  
Coordenadora de Logística e Organização  

 

3. Hospedagem 

A Secretaria das Relações Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos, por meio da Coordenação 
Nacional, selecionou o hotel abaixo para os Chefes de Delegação e os membros de suas 
delegações oficiais. A tarifa do hotel engloba alimentação, bebidas e impostos. Despesas 
adicionais deverão ser pagas pelo hóspede. 

  

Hotel Tipo de apartamentos Página eletrônica 

Hotel Moon Palace Cancún  

Carretera Cancún-Chetumal km. 
340, Cancún, Quintana Roo, C.P. 
77500  

Lobby Sunrise 

Superior de luxo com vista 
para o jardim 
US$358.00 com imposto em 
apartamento individual 
 
US$199.00 com imposto por 
pessoa em apartamento duplo  
 
Tarifas “Tudo incluído”  
 
 

 
https://www3.palaceresorts.co

m/NET/Formularios/Groups.asp

x?gc=ASAMBL_002&sb=GRUPO

&ag=ASAMBL_002  

O Governo do México custeará única e exclusivamente o custo de hospedagem de quatro 

(4) noites, de 18 a 21 de junho de 2017, dos Chefes de Delegação dos Estados membros da OEA.   

https://www3.palaceresorts.com/NET/Formularios/Groups.aspx?gc=ASAMBL_002&sb=GRUPO&ag=ASAMBL_002
https://www3.palaceresorts.com/NET/Formularios/Groups.aspx?gc=ASAMBL_002&sb=GRUPO&ag=ASAMBL_002
https://www3.palaceresorts.com/NET/Formularios/Groups.aspx?gc=ASAMBL_002&sb=GRUPO&ag=ASAMBL_002
https://www3.palaceresorts.com/NET/Formularios/Groups.aspx?gc=ASAMBL_002&sb=GRUPO&ag=ASAMBL_002
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Caso os delegados tenham consultas a fazer sobre suas reservas, solicita-se que contatem as 

seguintes pessoas:  

 

Senhora Jessica Huerta  

Supervisora de Reservas 

Correio eletrônico:  jhuerta@palaceresorts.com 

 

Senhora Virginia Avendaño 

Correio eletrônico: vavendano@palaceresorts.com 

 

Além disso, a Coordenação Nacional bloqueou apartamentos adicionais no hotel sede para as 

delegações participantes, os quais deverão ser reservados diretamente com o hotel. 

Com exceção dos Chefes de Delegação, todos os membros de delegação deverão pagar 

diretamente a conta do hotel, seguindo os procedimentos habituais estabelecidos pelas 

empresas hoteleiras.  

Para ser confirmado, todo pedido de reserva deverá apresentar o número de um cartão de 

crédito válido, com o nome do titular, a respectiva data de vencimento e o código de 

segurança. 

As reservas de hotel de cada delegação deverão ser feitas, sem exceção, até 8 de junho. Após 

essa data, a Coordenação Nacional não poderá responsabilizar-se pelos descontos e tarifas 

especiais negociados com o hotel sede da Assembleia Geral, e o bloqueio dos apartamentos 

será cancelado automaticamente. 

 

4. Código de vestimenta 

Sugere-se para os homens o uso de guayabera branca de manga longa e calça escura. 

Para as mulheres, sugere-se o uso de roupa leve. As condições do clima poderão recomendar a 

utilização de xale. 

 

5. Identificação de bagagem 

Solicita-se a todas as delegações que utilizem o identificador de bagagens que a OEA fornecerá 

antecipadamente, a fim de facilitar os procedimentos de chegada e saída em Cancún. 

 

6. Requisitos de entrada e saída do país 

 

Informações sobre os requisitos de visto para a entrada no México estão disponíveis na seguinte 

página eletrônica: https://47agoea.sre.gob.mx/index.php/visas. 

 

mailto:jhuerta@palaceresorts.com
mailto:vavendano@palaceresorts.com
https://47agoea.sre.gob.mx/index.php/visas
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7. Recepção no aeroporto 

O Governo do México disponibilizará funcionários para o recebimento das delegações oficiais no 

Aeroporto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

8. Transporte 

O Governo do México oferecerá transporte aos Chefes de Delegação dos Estados membros da 

OEA e às delegações oficiais, do aeroporto ao hotel, na ida e na volta, sendo indispensável para 

tal o preenchimento, por meio do Google Chrome, do formulário online de chegadas e saídas 

disponível na seguinte página eletrônica: https://arribos47agoea.sre.gob.mx. 

 

9. Acreditação 

As delegações oficiais dos Estados membros, dos Observadores Permanentes e dos convidados 

especiais deverão encaminhar suas cartas de acreditação em formato PDF, unicamente por via 

eletrônica, para o seguinte endereço: 

 Escritório da Secretaria da Assembleia Geral  

 Correio eletrônico: oearegistroag@oas.org  

 

10. Registro de participantes 
 

Após o envio de suas cartas de acreditação, as delegações deverão registrar-se on-line na seguinte 

página eletrônica: http://www.oas.org/47ag.  

 

A entrega dos crachás será feita a partir de 16 de junho de 2017, no Hotel Courtyard Marriott, 

Salão Jaguar, das 9h00 às 19h00, sem interrupção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blvd. Luis Donaldo Colosio km. 12.5, Cancún, Quintana Roo, México. C.P. 77560 

 

https://arribos47agoea.sre.gob.mx/
mailto:oearegistroag@oas.org
http://www.oas.org/47ag
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Por razões de segurança, os crachás serão exigidos em todas as atividades da Assembleia Geral. 

Solicita-se às delegações e aos demais participantes que, no momento do registro, apresentem 

cópia da respectiva credencial oficial. 

 

11. Idiomas e documentos de trabalho 

 

As sessões de trabalho da Assembleia Geral serão realizadas nos quatro idiomas oficiais da 

Organização – espanhol, inglês, francês e português – para os quais haverá interpretação 

simultânea. Como, para fins de eficiência ecológica, a impressão de documentos será limitada, 

solicita-se aos participantes que mantenham seus documentos em todas as sessões. As delegações 

são instadas a baixar os documentos da Assembleia Geral na seguinte página eletrônica: 

http://www.oas.org/47ag.  

 

12. Moeda e taxa de câmbio 

 

A unidade monetária no México é o peso, cuja cotação média é de 20 pesos mexicanos por 1 dólar 

dos Estados Unidos. A cotação pode variar. O câmbio das diferentes moedas pode ser feito em 

hotéis, no aeroporto, em bancos e em casas de câmbio. Cartões de crédito e débito são aceitos na 

maioria dos estabelecimentos comerciais. Mas é recomendável o porte de algum dinheiro em 

espécie para o caso de pequenos negociantes não aceitarem cartões de crédito.  

 

13. Clima 

 

Cancún está situada na costa leste do continente e recebe a influência de correntes marinhas 

quentes, principalmente da corrente do Golfo do México, o que lhe propicia um clima quente e 

chuvoso. O clima predominante é quente subúmido, com chuvas durante todo o ano, embora 

mais abundantes em verão. A temperatura média anual é de 25,5°C.  

 

14. Serviço médico 

 

O Governo do México fornecerá serviço médico de emergência. Despesas médicas maiores serão 

cobertas pelo interessado.  

 

15. Horário e códigos de área telefônica 

 

O fuso horário na cidade de Cancún é UTC/GTM - 5 horas (Tempo do Centro). O código do país é 

52 e o de Cancún, 998. Para fazer ligações do exterior para telefones fixos locais, deve-se digitar + 

52 998 + 7 dígitos (número telefônico). No caso de celulares, deve-se digitar +52 (1) 998 e os 8 

dígitos. 

 

Em Cancún, a ligação para telefones fixos requer unicamente a digitação dos 7 dígitos do número. 

Em ligações para celular a partir de linha fixa, deve-se usar o prefixo (044) e os 10 dígitos do 

http://www.oas.org/47ag
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número. Para chamadas de outro celular local ou em roaming, digitam-se o prefixo (045) e os 10 

dígitos do número desejado. 

 

 

16. Impostos 

 

Toda compra no México é onerada com o imposto sobre o valor agregado (IVA) de 16%, 

excetuando-se alimentos e remédios.  

 

17. Corrente elétrica 

A corrente elétrica no México é de 110 volts e são utilizadas tomadas tipo A e tipo B.  

 

18. Informações adicionais 

Em caso de dúvidas ou solicitações adicionais sobre este boletim, favor visitar a seguinte página 

eletrônica: https://47agoea.sre.gob.mx/. 
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