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11a Assembleia Plenária  
Integração da sustentabilidade 

25 a 27 de setembro de 2014 | Santiago, Chile  
 

Favor enviar o formulário de registro antes do dia 8 de setembro de 2014 
Email: events.parlamericas@parl.gc.ca | Fax: + (1) 613 594 4766 

 

INFORMAÇÃO PESSOAL (Nome(s) e sobrenome(s) como aparecem em seu passaporte) 

SOBRENOME(S): 

NOME(S): SEGUNDO(S) NOME(S): 

Gênero:               Masculino               Feminino Idioma:           Espanhol           Inglês           Francês           Português 

Parlamentar:            Deputado/a            Senador/a              
 
Não parlamentar (especifique seu cargo):  

Nome de Câmara ou Instituição: 

Endereço: Andar: Escritório: 

Cidade: Estado: CEP: 

País: Email: 

Telefone: Celular: Fax: 

CONTATO / ASSISTENTE 

Sobrenome(s): Nome(s): Posição: 

Telefone: Email: 

         Por favor, marque aqui se quiser receber futuros convites e outras comunicações do ParlAmericas. Isto indica o seu     
         consentimento para que os endereços de e-mail anteriores sejam agregados à nossa lista de mailing. 

INFORMAÇÃO DE VIAGEM 
* Caso não tenha a informação disponível no momento da inscrição, favor enviar os dados até no máximo 7 dias antes do início do 
evento. 
* Por favor, verifique se necessita visto de entrada para o país de destino e/ou países onde faz escalas de voo. 

Aeroporto de chegada: 

Dia de chegada: Hora de chegada: 

Linha aérea e número de voo: Procedente de (indique a última escala): 

Aeroporto de saída: 

Dia de saída: Hora de saída: 

Linha aérea e número de voo: Destino (indique a primeira escala): 

CONTATO DE EMERGÊNCIA 

Sobrenome(s): Nome(s): Parentesco: 

Telefone: Email: 

NECESSIDADES ESPECIAIS * Enumere todas as necessidades especiais das quais o anfitrião deve estar ciente. 

Alergias:  Mobilidade reduzida:  

Restrições alimentares:  Outros: 
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