
 

 

 

 
 
 
QUADRAGÉSIMO SEXTO PERÍODO EXTRAORDINÁRIO DE SESSÕES 
DA ASSEMBLEIA GERAL DA OEA 
19 de setembro de 2014 
Cidade da Guatemala, Guatemala 
 

BOLETIM INFORMATIVO 
 

As delegações terão acesso aos documentos no seguinte endereço eletrônico:  
http://www.oas.org/46age 

 
1. Sede da Assembleia Geral 
 

O Quadragésimo Sexto Período Extraordinário de Sessões da Assembleia Geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) será realizado em 19 de setembro de 2014, na cidade 
da Guatemala, Guatemala. As sessões serão realizadas no Centro de Convenções do Hotel Camino 
Real, localizado na rua Camino Real 0-20, Cidade da Guatemala, Guatemala. 
 
2. Coordenação Nacional 
 

 Embaixadora Arabella Woolfolk  de Chinchilla 
 Coordenadora Nacional 

Correio eletrônico:  extraordinariaoea@minex.gob.gt  
 
3. Hospedagem 
 

 O Ministério das Relações Exteriores da Guatemala, por meio da Coordenação Nacional, 
selecionou o Hotel Westin Camino Real para os Chefes de Delegação e até três membros das 
delegações oficiais. 
 

 
 O Governo da Guatemala arcará com os custos de hospedagem por duas noites, de 18 a 20 
de setembro de 2014 somente para os Chefes de Delegação dos Estados membros.  

Hotel Tarifas US$* Endereço eletrônico 

Westin Camino Real 

 
**Deluxe simples: $169,00  

Deluxe duplo: $189,00 
Simples executivo: $209,00 
Deluxe executivo: $219,00 

 

http://hotelcaminoreal.com.gt/ 
 

*As tarifas publicadas NÃO incluem os 12% de IVA, nem os 10% de imposto de turismo. 
**As tarifas executivas incluem café da manhã. As tarifas deluxe NÃO incluem café da manhã. 

http://www.oas.org/46age
mailto:extraordinariaoea@minex.gob.gt
http://hotelcaminoreal.com.gt/
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A Coordenação Nacional bloqueou três quartos adicionais por delegação participante no 
Hotel Westin Camino Real, os quais devem  ser confirmados por intermédio da Comissão de 
Hospedagem da Coordenação Nacional.   
 

Cada delegado deverá pagar sua conta diretamente ao hotel (quarto, consumo e outros 
gastos), de acordo com os procedimentos habituais estabelecidos pelas empresas hoteleiras.  
 

A fim de garantir as reservas no hotel, as delegações oficiais devem preencher o formulário 
HOSPEDAGEM E DADOS DE VIAGEM, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.46agexoea.minex.gob.gt e enviá-lo por via eletrônica a:   
 

Comissão de Hospedagem 
Senhora Sandra Jovel 
Correio eletrônico: hoteles46agexoea@minex.gob.gt  

 

Todo pedido de reserva, para ser confirmado, deverá ser acompanhado do número de 
um cartão de crédito vigente, do nome do titular e da respectiva data de expiração e código de 
segurança.  
 

Outros hotéis: O procedimento de reserva em outros hotéis deve ser coordenado 
diretamente com a Comissão de Hospedagem. As informações básicas sobre outros hotéis podem 
ser consultadas no seguinte endereço eletrônico: http://www.46agexoea.minex.gob.gt 
 

As solicitações de hospedagem de cada delegação devem ser efetuadas antes de 1º DE 
SETEMBRO DE 2014, sem exceção. Após essa data, o Ministério das Relações Exteriores não se 
responsabilizará pelo contingente e tarifas especiais negociadas com os hotéis selecionados para 
a Assembleia Geral, e o bloqueio de quartos será cancelado automaticamente. 
 
4. Identificação de bagagem 
 

 Solicita-se que todas as delegações utilizem a identificação de bagagem que a OEA 
proporcionará previamente, a fim de facilitar os trâmites de chegada e saída da Guatemala. 
 
5. Requisitos de entrada e saída ao país 
 

 O endereço eletrônico a seguir  dispõe de informações sobre os requisitos de visto para o 
ingresso na Guatemala: http://www.46agexoea.minex.gob.gt. 
 
6. Recepção no aeroporto 
 

 O Governo da Guatemala providenciará funcionários para receber as delegações oficiais no 
Aeroporto Internacional La Aurora, cidade da Guatemala.  
 
7. Transporte 
 

 O Governo da Guatemala providenciará o transporte do aeroporto ao hotel sede da 
Assembleia Geral, ida e volta, para os Chefes de Delegação e os delegados.  

http://www.46agexoea.minex.gob.gt/
mailto:hoteles46agexoea@minex.gob.gt
http://www.46agexoea.minex.gob.gt/
http://www.46agexoea.minex.gob.gt/
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8. Credenciamento 
 

 As delegações, observadores e convidados especiais devem enviar suas cartas de 
credenciamento em formato PDF e somente por via eletrônica ao endereço a seguir: 
 

Escritório da Secretaria da Assembleia Geral 
 correio eletrônico: coordinacionag@oas.org 
 
9. Registro de participantes 
 

 Uma vez concluído o processo de credenciamento, as delegações deverão efetuar seu 
registro por meio do endereço eletrônico http://www.oas.org/46age.  O registro on-line estará 
disponível a partir de 18 de agosto de 2014.  
 
 Para o registro on-line é indispensável munir-se da cópia da carta de credenciamento em 
formato PDF e de uma foto digital tamanho passaporte em formato JPG. 
  
 Os crachás serão entregues a partir de 17 de setembro de 2014, no Hotel Westin Camino 
Real, cidade da Guatemala, Guatemala, a partir de 12h30. 
 
 Por razões de segurança, o uso do crachá será obrigatório em todas as atividades da 
Assembleia Geral. Solicita-se às delegações e demais participantes que apresentem cópia de sua 
credencial oficial ao se registrarem. 
 
 Os crachás são individuais e intransferíveis. 
 
10. Idiomas e documentos de trabalho 
 

 As sessões de trabalho da Assembleia Geral serão realizadas nos quatro idiomas oficiais da 
Organização: espanhol, francês, inglês e português, e para tanto haverá interpretação simultânea.  
 
 Dando continuidade às medidas de eficiência ecológica, a impressão de documentos será 
estritamente limitada, portanto se solicita que os participantes conservem seus documentos 
durante todas as sessões. As delegações  podem obter os documentos da Assembleia Geral no 
endereço eletrônico a seguir: http://www.oas.org/46age. 
 
11. Eletricidade 
 

 A corrente elétrica é de 110 V/60 Hz.  
 
12. Informações adicionais 
 
 Para esclarecimentos sobre as informações deste boletim comunique-se com Washington, 
D.C. pelo telefone (202) 370-0652, ou visite a o endereço eletrônico http://www.oas.org/46age. 
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