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ingressando pela ponte Libres-Uruguaiana, chegando 
a Porto Alegre via BR-290 e ao Porto de Rio Grande 
via BR-116.

O traçado permitirá a construção de variantes que 
contemplarão também o Paraguai, a Bolívia, o Peru e o 
Uruguai, podendo também alcançar o Equador.

Tanto o Chile quanto a Argentina já estão com o 
processo de Licitação para construção do Túnel, orçado 
em US$ 1.5 bilhão de dólares já com financiamento 
aprovado pelo BID, que em realidade, é o único gargalo 
de porte nesta conexão bioceânica, visto que a infraes-
trutura rodoviária está disponível em todo o trajeto e 
serão necessárias apenas 
obras complementares, 
o que justifica a con-
clusão do CRIAS de que 
este Túnel hoje possa ser 
considerado como fator 
crítico de sucesso para 
uma das mais impor-
tantes conexões entre 
países sul americanos.

Neste X Congresso 
Internacional das Rotas 
de Integração da Amé-
rica do Sul, o principal 
desafio será o de cons-
truir o apoio político e 
institucional necessário 
para a viabilização cor-

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Chile (CCIBC) 
e o Comitê das Rotas de Integração da América do Sul 
(CRIAS) promoverão, nos dias 06 e 07 de junho de 2018, 
em Porto Alegre-RS, no Teatro Sinduscon, o X Congresso 
Internacional das Rotas de Integração da América do Sul.

O evento está sendo realizado conjuntamente com o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e conta com o 
apoio Institucional do ERESUL do Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil, da Intendência de Coquimbo – Chile, 
Governo Regional de Coquimbo, Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo de Coquimbo (CRDP), FIERGS, 
FECOMERCIO, FEDERASUL, ACPA, ACIU, SINDUSCON/RS 
e SERGS.

Na edição de 2018 do Congresso, os debates abordarão 
aspectos essenciais para a maior integração comercial 
entre os países da América do Sul, sejam eles: econômicos, 
sociais, culturais, ambientais, de infraestrutura física, setor 
energético e também de gestão e governança do processo.

Um dos projetos de maior importância para integrar 
algumas das regiões mais produtivas da América do Sul é 
aquele que se refere ao Túnel Paso de Água Negra, entre 
o Chile e a Argentina, na região de Coquimbo (Chile) e 
que integra o chamado Corredor Bioceânico Central (CBC).

Este projeto interligará por via rodoviária os Portos 
do Pacífico com o Porto de Rio Grande e contemplará o 
Norte do Chile, o Centro Norte da Argentina e o Brasil, 

Introdução

INFORMAÇÕES E GUIA 
DO X CIRIAS

redor Coquimbo - Porto Alegre - Porto de Rio Grande, 
para o qual o CRIAS vem dando ênfase especial, pois é 
aquele que depende da licitação do túnel de Água Negra 
na fronteira do Chile e Argentina, que atualmente já se 
encontra em andamento.

A figura abaixo apresenta algumas informações 
sobre o projeto.

O público-alvo do evento é formado por empresários 
com interesse no comércio interamericano, operadores 
logísticos, construtoras, empreiteiras, representantes 
empresariais e autoridades e políticos dos países en-
volvidos.



Data e Local 

DATA: 6 e 7 de Junho de 2018

LOCAL: Teatro Sinduscon 
Av. Augusto Meyer, 146 - Porto Alegre/RS

REALIZAÇÃO: CCIBC, CRIAS e Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul 

Para informações detalhadas sobre o Congresso contate:

       congresso@rotasintegracao.org.br 

Redes Sociais do X CIRIAS
 
       facebook.com/ccibc 

       rotasintegracao.org.br (Site do CRIAS E CCIBC)

Agenda Preliminar
Informações de Contato do 
Comitê Organizador 

6 DE JUNHO DE 2018 
Visitas técnicas e rodadas de negócios 

Jantar de Boas-vindas para Autoridades

7 DE JUNHO DE 2018  
TEATRO SINDUSCON

8h30 – Registro 

9h – Abertura Oficial 

9h30 – Palestra Magna - Embaixador José Botafogo 
Gonçalves

10h15 – Coffee Break

10h45 – O Corredor Bioceânico Central e o Túnel de Água Negra 
•	 Andrés Zini, Chefe da Unidade de Coordenação Túnel Agua 

Negra do Ministério de Infraestrutura de San Juan, Argentina
•	 Raúl Hermida, Diretor da Bolsa Comercio de Córdoba
•	 Pablo E. Pinto, Diretor da Escola de Ciencias Empresariais da 

Universidad Católica del Norte – Sede Coquimbo (Chile)

12h30 – Intervalo para Almoço 

14h – Cooperação Regional para a Competitividade 
•	 Carlos Tarrasón, Cluster Consulting
•	 Maximiliano Mauvecin, Foro Empresario Región Centro - Ar-

gentina
•	 Manuel Schneider, CRDP Región Coquimbo

16h – O desafio da BR-290 e da BR-116 – Painel com DNIT, 
Ministério dos Transportes e Comissão do Mercosul AL/RS

17h – Cases Empresariais de Integração Comercial – atuação de 
empresas privadas no desenvolvimento econômico e produtivo



Para participar do X CIRIAS será necessário reali-
zar a inscrição através do site www.rotasintegracao.
org.br ou enviando a ficha de inscrição preenchida 
para o e-mail congresso@rotasintegracao.org.br.

No dia do evento haverá uma Secretaria montada 
para receber novas inscrições. No entanto, como as 
vagas são limitadas, sugerimos que a inscrição seja 
feita antecipadamente.

Registro de Inscrições

Grande parte dos países da América Latina não 
necessitam visto de entrada no pais. Os requisitos 
de entrada no Brasil podem ser obtidos em http://
www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-
viajar-ao-brasil 

Imigração e Vistos 
de Entrada no Brasil

A organização do X CIRIAS realizou acordo de 
parceria com a rede Master Hotéis de Porto Alegre 
para recepcionar os Congressistas. Haverá um 
ônibus que passará no Hotel pela manhã no dia 
07, levando os participantes ao Teatro Sinduscon 
e, ao final do evento, levando-os de volta ao Hotel.

Hospedagem e 
Transporte para 
o Evento

CIDADE DE PORTO ALEGRE 
Porto Alegre é a capital do Estado do Rio Grande do 

Sul, possuindo aproximadamente 1.500.000 habitantes. 
Para maiores informações consulte o site www2.porto-
alegre.rs.gov.br ou http://www.melhoresdestinos.com.
br/o-que-fazer-porto-alegre-dicas.html. 

CLIMA 
No mês de junho, a temperatura varia entre 11º a 21º 

C, chovendo aproximadamente 7 dias do mês.

Informações Gerais 
sobre Porto Alegre

FUSO HORáRIO
 -3h GMT, para esta época do ano. 

MOEDA LOCAL 
A moeda oficial do Brasil é o Real (R$), com equi-

valência aproximada de US$ 1,00 = R$ 3,40.
Recomenda-se que se faça o câmbio no próprio 

Aeroporto Salgado Filho ou em casas de câmbio for-
mais. Não se aceita moeda estrangeira em lojas ou 
estabelecimentos comerciais.

SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E áGUA POTáVEL 
Em Porto Alegre a voltagem comum 

é de 110 V e frequência 60Hz. As toma-
das são conforme modelo ao lado:

Recomendamos que tragam adaptadores, pois podem 
não estar disponíveis em todos os hotéis de Porto Alegre. 
É aconselhável que se beba água engarrafada.

RECOMENDAÇõES DE SEGURANÇA
	 •	Utilizar	 taxis	 formais	ou	aplicativos	do	 tipo	Uber	

ou Cabify;
•	Prestar	atenção	a	seus	artigos	de	valor,	especialmente 

em locais movimentados;
•	Guardar	seus	documentos	e	objetos	de	valor	no	cofre	

do hotel que estiver hospedado.
•	Levar	somente	o	dinheiro	necessário	para	os	gastos	

diários e um cartão de crédito;
•	Manter	consigo	documento	de	identificação	ou	cópia	

do mesmo. 



Apoio Institucional:

Realização:

Patrocínio:
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