AGENDA PRELIMINAR
Encontro anual organizado pelo Grupo de Mulheres Parlamentares:
Plano de ação para prevenir o assédio político e a violência contra a mulher
Buenos Aires e Termas de Río Hondo, Argentina,
11 a 14 de junho de 2015
Quarta-feira, 10 de junho (reunião apenas para os membros do conselho do ParlAmericas)
Durante o dia

Chegada dos membros do Conselho de Administração do ParlAmericas e traslado
para o hotel oficial do evento em Buenos Aires - Savoy Hotel

Quinta-feira, 11 de junho (Buenos Aires)
Durante o dia

Chegada dos delegados do Encontro e transporte para o hotel oficial do evento em
Buenos Aires - Savoy Hotel
Favor notar que o traslado será oferecido do aeroporto de Ezeiza para o hotel oficial
do evento em Buenos Aires – Savoy Hotel

A partir das 12h00

Acreditação dos delegados do Encontro (no lobby do hotel)

09h00 às 13h00

Reunião do Conselho de Administração do ParlAmericas

14h00 às 16h00

Sessões do grupo de trabalho do Conselho de Administração

19h00

Inauguração oficial do Encontro na Câmara dos Deputados da Nação
Comentários de abertura:
 Deputada Aída Ruiz (Argentina), anfitriã;
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidente do ParlAmericas;
 Presidente da Assembleia Nacional do (Suriname), Presidente do Grupo
de Mulheres Parlamentares; e
 Autoridades locais, a confirmar.
Fotografia oficial
Oradora convidada (a confirmar): Deputada Juliana Di Tullio, membro da Câmara dos
Deputados da Argentina
Entrevistas nas cabines de vídeo
 Filmar respostas com 15 segundos de duração para a seguinte pergunta: Por
que precisamos de mulheres na política?



Inscrição para entrevistas aprofundadas na sexta-feira/sábado

Sexta-feira, 12 de junho (Buenos Aires e Termas de Río Hondo)
Manhã

Desjejum no hotel oficial do evento em Buenos Aires – Savoy Hotel
Transporte de Buenos Aires a Termas de Río Hondo
Favor notar que nos voos domésticos, o limite de peso das bagagens despachadas é
de 15 kg e da bagagem de mão é de 5 kg. Serão aplicadas multas caso as bagagens
excedam o limite de peso.
Opções de voos:
Será oferecido traslado do hotel oficial do evento em Buenos Aires – Savoy Hotel para o aeroporto Jorge Newbery (Aeroparque). Os três horários de encontro no lobby
do hotel serão determinados de acordo com os horários dos voos abaixo:
A) Aerolineas Argentinas 1446
Saída de Buenos Aires (BUE) às 09h15 e chegada em Tucumán (TUC) às
11h10
B) Aerolineas Argentinas 1474
Saída de Buenos Aires (BUE) às 11h10 e chegada em Tucumán (TUC) às
13h05
C) Aerolineas Argentinas 1492 (voo direto)
Saída de Buenos Aires (BUE) às 12h45 e chegada em Río Hondo (RHD) às
14h40
Opções A e B: Aos participantes que desembarcarem em Tucumán, será oferecido
traslado (81 km) do aeroporto ao hotel oficial do evento em Termas do Rio Hondo Hotel Amérian
Opção C: Aos participantes que desembarcarem em Termas de Río Hondo, será
oferecido traslado ao hotel oficial do evento – Hotel Amérian.

Tarde

Chegada ao Hotel Amérian e almoço ao estilo bufê

17h00 às 17h30

Oradora convidada: Sra. Susana Trimarco, presidente da Fundação Maria de los
Ángeles contra o tráfico de pessoas

17h30 às 18h00

Abertura oficial do evento: Keila González, moderadora, fará as apresentações
iniciais, e as delegações relatarão o trabalho desenvolvido desde o Encontro de 2014
na Cidade do México. (Cada delegação terá dois minutos para fazer sua
apresentação)

18h00 às 18h30

Discurso proferido por Ingrid Zabala, ex-parlamentar da Bolívia, que apresentará o
Plano de Ação para prevenir o assédio político e a violência contra a mulher

18h30 às 19h30

Atividade para fazer networking, a confirmar

21h00

Jantar

Sábado, 13 de junho (Termas de Río Hondo)
Manhã

Desjejum no Hotel Amérian

9h30 às 10h00

Discurso de abertura a ser proferido pela Governadora da Província de Santiago del
Estero, Claudia Ledesma Abdalá

10h00 às 10h15

Discurso proferido por Irune Aguirrezabal, Assessora Regional para a Liderança e
Participação Política, Escritório Regional da ONU Mulheres para as Américas e o
Caribe

10h15 às 11h00

Fotografia oficial e intervalo

11h00 às 13h00

Sessão com o grupo de especialistas
Moderadora: Hilary Anderson, especialista na Comissão Interamericana da
Mulher (CIM) pertencente à OSA (Organization of American States)
Grupo de oradores especialistas:
 Diego Vintimilla, membro da Assembleia Nacional do Equador
 Dra. Gail Rigobert, representante parlamentar de Santa Lúcia
 Sra. Sheila Copps, ex-vice Primeiro Ministro do Canadá
 Exma. Sra. Angélica de la Peña, Senadora do México
 parlamentares/ex-parlamentares, e representantes da sociedade civil, a
confirmar.
Período para perguntas e respostas

13h00 às 14h30

Almoço

14h30 às 17h15

Grupos de trabalho
 Desenvolvimento de estratégia para trabalho individual e coletivo com base no
Plano de Ação
Grupos de trabalho apresentam o resultado de suas deliberações
 Conclusões e relatório dos compromissos

17h15 às 18h30

Preenchimento da avaliação do Encontro

18h30 às 19h00

Declaração de compromisso com a campanha Ele por Ela da ONU Mulher

19h00 às 19h30

Comentários de encerramento:
 Deputada Aída Ruiz (Argentina), anfitriã;
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidente do ParlAmericas;
 Presidente da Assembleia Nacional do (Suriname), Jennifer Simons,
Presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares;
 Deputada Claudia Nogueira (Chile) e Vice-Presidente do Grupo de
Mulheres Parlamentares; e

21h00

Jantar

Domingo, 14 de junho (retorno de Termas do Río Hondo para Buenos Aires)
Manhã

Desjejum no Hotel Amérian e atividades em grupo com os representantes da
província de Santiago del Estero

Tarde

Viagem de Termas de Río Hondo a Buenos Aires
Opções de voos:
Será oferecido traslado do Hotel Amérian para o aeroporto. Os três horários de
encontro no lobby do hotel serão determinados de acordo com os horários dos voos
abaixo:
D) Aerolineas Argentinas 1493 (voo direto)
Saída de Termas de Río Hondo (RHD) às 15h20 e chegada em Buenos Aires
(BUE) às 17h04
E) Aerolineas Argentinas 2479
Saída de Tucumán* (TUC) às 17h15 e chegada em Buenos Aires (BUE) às
19h00
F) Aerolineas Argentinas 1477
Saída de Tucumán* (TUC) às 20h15 e chegada em Buenos Aires (BUE) às
22h00
Opção D: Traslado será oferecido do Hotel Amérian para o aeroporto de Río Hondo
aos participantes cujos voos partam de Río Hondo.
Opções E e F: Traslado será oferecido do Hotel Amérian para o aeroporto de
Tucumán (81 km) aos participantes cujos voos partam de Tucumán.

Noite

Chegada dos voos ao Aeroporto Jorge Newbery (Aeroparque) em Buenos Aires
Retorno de Buenos Aires ao destino final do participante: A maioria dos voos
internacionais partem do Aeroporto Ezeiza.
Ao chegar no aeroporto Aeroparque, traslado será oferecido para o aeroporto Ezeiza
ou para o hotel oficial do evento em Buenos Aires (para os participantes cujos voos
partam no dia seguinte). Também será oferecido traslado para o Aeroporto Ezeiza
aos participantes que deixarem o hotel oficial do evento em Buenos Aires no dia 15 de
junho.

