Diversas mas não dispersas
23, 24 e 25 de novembro
Rural del Prado, Montevideo, Uruguai

¡Estao abertas as inscricoes!
Este novo período estará disponível até o dia 15
de setembro de 2017.
As instruções e formulários para cada país estão
disponíveis em:
http://14eflac.org/?page_id=264
Atenção: Existem cotas limitadas para participar
do encontro e cotas específicas para mulheres do
Uruguai, Brasil a Argentina.

Atualização de notícias
Agosto 2017

Reabrimos a inscrição de US$ 50!
Diante da demanda de muitas companheiras, no plenário de 29 de agosto votamos por reabrir a
opção de US$ 50 para todos os países. Esta categoria inclui a entrada para o Encontro, entrada para
todas as atividades culturais, almoços e lanches para os três dias, mas não inclui alojamento e
translado.
É importante esclarecer que a comissão organizadora não tem capacidade para buscar
acomodações alternativas às oferecidas nas categorias de inscrição que contam com o hotel.
Lembre-se que em Montevidéu não estão permitidos os campos urbanos.

Necessitas de Visto?
As pessoas cuja nacionalidade é de um dos seguintes países, podem entrar no Uruguai
apresentando o seu passaporte sem a necessidade de um visto:
Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Espanha,
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República
Dominicana, Trinidad e Tobago, Venezuela.
Aquelas que não têm a nacionalidade de nenhum desses países devem solicitar um visto através do
Formulário de Solicitação correspondente.

Mais informação: http://14eflac.org/?page_id=317

Reunião Regional
No início de agosto tivemos uma reunião virtual com cerca de 20 integrantes do 14EFLAC, mulheres
de redes e organizações de quase todos os países da região.
O ponto central da reunião foi trocar ideias sobre os eixos de debate definidos para a o encontro,
enriquecendo em cada um, os temas principais a serem discutidos. Companheiras de diferentes
países ficarão encarregadas de formar equipes responsáveis para cada eixo, com a ideia de refletir a
diversidade de mulheres do encontro, e descentralizar a organização.
Propuseram-se as seguintes encarregadas por eixo:
1. Corpos, subjetividade e direitos. Ana Cofiño (Guatemala), Ana Cristina González
(Colombia), Mariana Iacomo (Argentina), Gabriella Jaques (Uruguay).
2. Racismo e discriminação. Schuma Schumaher, Lucia Xavier (Brasil).
3. Desafios e perspectivas da economia feminista. Daptnhe Cuevas (México), Aparecida
Ventos (a confirmar).
4. Democracia, Estado Laico e Fundamentalismo. Line Bereiro (Católicas por el derecho a
decidir, a confirmar), Lydia Alpizar (a confirmar).
5. Os nomes dos feminismos. Claudia Korol (Argentina), Gina Vargas (Perú), Betania Avila
(Brasil), Milene Molina (Chile, a confirmar).
6. Guerras e resistência coletiva. Expulsões, terras e territórios. Red de Defensoras
Sociales y Ambientales (a confirmar), Ana Falú, Soledad Pérez (Argentina).
7. Violência de gênero. Nenhuma a menos. Marta Dillon (Argentina, a confirmar), Marta
Aguirre (Uruguay), Flor de María Mezza (Uruguay).
8. Autocuidado feminista, proteção e bem viver feminista. Falemos de amor.Guacira C. de
Oliveira (Brasil), Red de defensoras de Oaxaca (a confirmar), Federica Turban (Uruguay),
Camila Chile (propuesta por la Red de Mujeres Afro, a confirmar).
9. Diversidade, autonomia e poder: dilemas e desafios. Andrea Mariño (Red Trasex),
Altagracia Balcacer (Rep. Dominicana), Amalia Fischer (Brasil).
As participantes do EFLAC que queiram somar-se a estes grupos estão convidadas a se
escreverem contenidos-eflac@googlegroups.com.

# DiversasMasNãoDispersas

¡Saiu o spot do #14EflacUruguay! Seis integrantes do encontro nos contam em breve palavras
porque o Uruguai foi escolhido, quantas mulheres estão esperando, e qual é o lema desta edição.
Ver em: https://youtu.be/EM1KwJtiEjM
Você também pode ver o que significa #DiversasPeroNoDispersas para as feministas da região em
nosso canal de YouTube ou em nosso sitio web. ¡Anime-se e nos envia o seu vídeo!

¡Esperamos propostas de atividades!

APRESENTA TUA ATIVIDADE NO EFLAC!
É até dia 15 de setembro o prazo para apresentar atividades auto organizadas a serem realizadas
durante o #14EflacUruguay.
As atividades devem ser realizadas pela pessoa ou organização que as propor. O apoio da comissão
organizadora do Eflac será quanto a coordenação dos horários e a logística para o acontecimento
das atividades, mas não seremos responsáveis pela execução destas. Somente as mulheres que já
estão registradas no Encontro podem escrever atividades.
Atenção: Entre 15 e 30 de setembro, nos comunicaremos com as mulheres que propuseram
atividades para confirmar sua realização. É importante que estejamos dispostas a gerar uma troca
fluida na definição das atividades.

Escreva a proposta no seguinte link: http://bit.ly/2sj2Cer

Estamos esperando por você!
http://www.14eflac.org/
www.facebook.com/14EFLACUruguay/
https://www.instagram.com/14eflac/
https://twitter.com/14EflacUruguay?lang=es

