
 
 

 
 

QUADRAGÉSIMO OITAVO PERÍODO ORDINÁRIO DE SESSÕES 
DA ASSEMBLEIA GERAL DA OEA 
4 e 5 de junho de 2018 
Washington, D.C., Estados Unidos  
 
 

BOLETIM INFORMATIVO 
 

As delegações terão acesso aos documentos na página eletrônica  
www.oas.org/48ag 

 
1. Sede da Assembleia Geral 
 

O Quadragésimo Oitavo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) será realizado de 4 a 5 de maio de 2018, na Sede da OEA, em 
Washington, D.C. As sessões terão lugar no Salão das Américas, no Edifício Principal da OEA, 
localizado na Rua 17, esquina com Avenida Constitution, NW, Washington, D.C., 20006, Estados 
Unidos. 
 
2. Coordenação 
 
 Embaixador Nestor Mendez 
 Secretário-Geral Adjunto da OEA 
 
3. Posto de informação  
 

No Edifício Principal da OEA e no Edifício da Secretaria-Geral haverá postos de informação 
onde os participantes poderão obter detalhes adicionais sobre horários, credenciamento tardio e 
informações gerais sobre a cidade de Washington. 
 
4. Requisitos de entrada e saída do país 
 
 A página eletrônica https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html dispõe de 
informações sobre os requisitos de visto para ingresso nos Estados Unidos. 
 
5. Credenciamento 
 
 As delegações, os observadores permanentes e os convidados especiais deverão enviar 
suas cartas de credenciamento em formato pdf, somente por via eletrônica, para os seguintes 
endereços de correio eletrônico: 

http://www.oas.org/48ag
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
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Escritório da Secretaria da Assembleia Geral 
 Correios eletrônicos: oearegistroag@oas.org  e ssalas@oas.org 
 
3. Registro de participantes 
 
 Após enviar a carta de credenciamento, as delegações deverão registrar-se 
eletronicamente por meio da página http://www.oas.org/48ag. 
 
 A inscrição tardia de delegações oficiais, bem como a entrega dos crachás de identificação, 
serão feitas a partir de 31 de maio de 2018, no Salão TL-76 do Edifício da Secretaria-Geral da OEA, 
localizado em 1889 F Street, NW, Washington, D.C., 20006, nos seguintes horários: 

31 de maio e 1º de junho: 9h00 a 17h30 (jornada contínua) 
2 a 4 de junho: 8h00 a 17h30 (jornada contínua) 
5 de junho: 8h00 a 13h00 

 
 Por razões de segurança, o uso do crachá de identificação será exigido 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. 
 
4. Idiomas e documentos de trabalho 
 
 As sessões de trabalho da Assembleia Geral serão realizadas nos quatro idiomas oficiais da 
Assembleia Geral da Organização: espanhol, inglês, francês e português; para tanto, haverá 
interpretação simultânea. Considerando que se continua implementando medidas de eficiência 
ecológica, haverá limitação da quantidade de documentos a serem impressos, portanto, solicita-se 
aos participantes conservar seus documentos em todas as sessões. As delegações são incentivadas 
a obter os documentos da Assembleia Geral na página eletrônica a seguir: 
http://www.oas.org/48ag. 
 
5. Eletricidade 
 
  A corrente elétrica é de 120 volts e 60 ciclos.  
 
6. Informações adicionais 
 
  A fim de obter esclarecimentos sobre as informações constantes deste boletim, comunique-
se com Washington, D.C. pelo número de telefone (202) 370-0652, ou visite a página eletrônica 
http://www.oas.org/48ag. 
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