Diferentes mas não dispersas

23, 24 e 25 de Novembro
Rural del Prado, Montevidéu, Uruguai

Falta menos de 15 dias!
Em 23 de novembro nos encontramos na
“Rural del Prado”, em Montevidéu, para
desfrutarmos do 14º Encontro Feminista da
América Latina e do Caribe.
Somos mais de 2000 mulheres inscritas!

Atualização de notícias
Outubro - novembro de 2017

Programa!
Em nossa página (http://14eflac.org/?page_id=840) você encontrará o programa para os
três dias de Encontro.
Se você entrar nos links azuis, poderá obter mais informações sobre as assembleias -como
as salas em que serão realizadas e descrições que funcionarão como motivadoras para o
debate- as atividades autoconvocadas, títulos, espaços, horários e tempo de cada uma, etc.

Marcha do 25 de novembro
Como sempre, o último dia do #14EflacUruguay vamos finalizar com a marcha de 25 de
novembro. Foi desde o primeiro Encontro feminista latino-americano e do Caribe, realizado
em 1981 em Bogotá, que declaramos esta data como o Dia Internacional de Luta pela
Eliminação da Violência contra a mulher.
A data foi escolhida em memoria às irmãs Mirabal, torturadas e assassinadas em 25 de
novembro de 1960 pela ditadura do General Trujillo na República Dominicana.
No Uruguai, Mujeres De Negro Uruguay realiza todos os anos uma marcha com
performances. Como somos diversas mas não dispersas, neste ano vamos unir as duas
marchas nas avenidas “18 de julho esquina com Ejido”, na esplanada da Intendência de
Montevidéu, onde estarão nos esperando os tambores de mulheres “La Melaza”, e Minou
Tavarez Mirabal, filha e sobrinha das irmãs Mirabal, lerá uma mensagem

Mapa dos hotéis
Em http://bit.ly/MapaHotelesEFLACV você pode ver o mapa de Montevidéu marcado com
alguns pontos de interesse. Você vai encontrar:

Espaços onde acontecerá o 14EFLAC
Estação de ônibus “Terminal três cruzes”
Porto de Montevidéu
Aeroporto de Carrasco
Início e final da marcha de 25 de novembro
Hotéis 23 estrelas
Hotéis 3 estrelas
Hotéis 4 estrelas

Hotéis
A entrada nos hotéis pode ser feita desde o dia 22 de novembro a partir do meio-dia, com
saída no dia 26 antes do meio-dia. O horário exato é estipulado por cada hotel, que já foi
comunicado por e-mail.

Translados
Para as companheiras inscritas com alojamento, contarão com um serviço de transporte
que as levará do hotel para a “Rural del Prado”, onde acontecerão as atividades centrais do
EFLAC. Os ônibus de ida estão programados para sair às 8h30 da manhã e o retorno para
ás 18h30min. No sábado do dia 25 de novembro, os ônibus de retorno sairão a tempo de
nos levar para a marcha do Dia Mundial de Luta pela Eliminação da Violência contra a
Mulher.

A que horas você chega no aeroporto?

Com o objetivo de organizar o translado desde o Aeroporto de Carrasco (MVD) para os
hotéis, pedimos a todas as mulheres que se inscreveram com alojamento, que nos
informem no formulário abaixo, a hora aproximada de sua chegada:
https://goo.gl/forms/cLhEpE4JPbGhn8Vn2

É importante lembrar que o translado do aeroporto para os hotéis, estão disponíveis para o
dia 22 quarta-feira e quinta-feira 23 de novembro. Também é necessário lembrar que o
translado é apenas Aeroporto-Hotéis e NÃO vice-versa.
As mulheres que chegarem ao Terminal de ônibus “Tres Cruces” (localizado a poucas
quadras do centro da cidade) serão recebidas pelas anfitriãs do EFLAC, que indicarão as
diferentes opções de transporte para chegar aos seus hotéis.

Vamos ter o aplicativo app
Nos dias anteriores ao Encontro, iremos enviar as informações necessárias para baixar o
aplicativo do 14EflacUruguay, disponível para Android e iOS. Lá, você encontrará tudo
relacionado às assembleias, atividades, redes sociais, mapa da “Rural del Prado”,
notificações do último momento e muito mais. Esteja Atenta!

Encerraremos o 14EflacUruguay Bailando!

Como a revolução, não nos interessa se não podemos dançar! No sábado dia 25,
encerraremos o Encontro movendo os nossos corpos, no Museu de Carnaval. Poderão

entrar ao baile com suas pulseiras do Eflac, que lhes serão entregues na entrada da “Rural
del Prado” nas quais permitirão participar de todas as atividades.

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

