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O QUE SÃO A CCIBC E O CRIAS

Em março de 1996 o presidente do Chile Eduardo Frei Ruiz – Tagle, em visita oficial ao Brasil, o vice-presidente da república do Brasil, Marco Maciel, e o
Governador do Estado do Rio Grande Do Sul, Antonio Britto, firmaram como testemunhas o ato de constituição da Câmara de Comercio e Indústria Brasil-
Chile (CCIBC) e do Comitê Bioceânico que originou o Comitê Das Rotas de Integração da América do Sul (CRIAS), ambos formados por voluntários e
totalmente sem fins lucrativos.

Acompanharam todos estes atos o Embaixador do Chile em Brasília, Heraldo Muñoz, e o empresário brasileiro Joal Teitelbaum, eleito que foi para a
presidência da CCIBC e do CRIAS.

Dezenas de autoridades públicas, empresários, organizações empresariais, universidades e ministros de estado firmaram o mencionado documento.

Em seus aproximados vinte anos, a CCIBC e o CRIAS realizaram nove congressos internacionais, reuniões plenárias na CEPAL, em Santiago do Chile, e na
ALADI. Têm apresentado projetos e trabalhos técnicos pela integração física, econômica, social, cultural e educacional no Brasil, Américas e em outros
continentes.

Mantêm-se entrosados com o Emerging Markets Forum, sediado em Washington e que realiza reuniões internacionais anuais na Ásia, Américas, África e
Europa e também com o WEF, World Economic Forum, com a OEA, BID e CAF, entre dezenas de organizações, autoridades diplomáticas dos países da
América do Sul e ainda com a IIRSA e sua sucessora, a UNASUL e o COSIPLAN, tendo participado com trabalhos técnicos onde se incluem, entre outros, os
dos Polos de Desenvolvimento, de compatibilização entre as licitações para projeto com o de obras e tantos outros.

Em 2015, procedeu-se marcante aproximação entre o CRIAS e CCIBC com a região de Coquimbo, focado no corredor bioceânico central Coquimbo - Porto
Alegre, englobando o projeto, licitação e construção do túnel do Paso de Água Negra e as obras rodoviárias correspondentes.

Em 2016, foi eleito para a presidência de ambas as Entidades o Engenheiro Claudio Teitelbaum.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2022

MISSÃO DA CCIBC

“Ser agente do desenvolvimento harmônico, atuando 

com protagonismo e integridade em áreas decisivas, 

contribuindo para a consolidação de interfaces que 

contemplem os interesses comuns do Brasil e do Chile, 

promovendo melhores práticas empresariais e de 

sustentabilidade, incentivando investimentos e 

relacionamentos convergentes em âmbito público, 

privado e no terceiro setor.”



A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL



POPULAÇÃO

11,3 MILHÕES 
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Movimentação de Cargas Totais/Comércio Internacional (fonte 

Aliceweb/2017)

Porto Rio Grande:

Exportações:

US$: 12.405.506.939,00

Importações:

US$ 4.667.855.624,00

Porto Seco de Uruguaiana:

Exportações:

US$ 5.174.154.838

Importações:

US$ 2.955.011.172



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO ENTRE 
BRASIL-CHILE

• EDUCAÇÃO – INTERCÂMBIO ENTRE UNIDADES DE ENSINO

• TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

• PARQUES TECNOLÓGICOS

• CONSTRUÇÃO E INFRA-ESTRUTURA



Corredor Bioceânico Central COQUIMBO – PORTO ALEGRE



O SIGNIFICADO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DO CBC PARA O 
DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CULTURAL E SOCIAL  DA SUB – REGIÃO

Este Corredor não será o único em futuro próximo na América do Sul a interligar os dois Oceanos. Mas tem tudo 
para ser o primeiro.

O resultado econômico, cultural e social para Argentina, Brasil e Chile e para a América do Sul em seu todo é 
evidente e salta aos olhos com a simples visualização do Mapa da Região.

O CBC colocará a sub–região em contato direto com os países da região Ásia–Pacífico e será o elo mais forte da 
corrente de integração sul americana com outras regiões e sub–regiões, usufruindo da multi-lateralidade e dos 
acordos internacionais já vigentes e em estruturação.



Este corredor colocará de forma inovadora e definitiva a América do Sul no cenário da 
integração global ao conectar, em ligação de primeira classe, por superfície, os Oceanos Atlântico e 
Pacífico, sem os obstáculos naturais que há décadas, para não dizer séculos, impedem o pleno 

desenvolvimento harmônico nos segmentos econômico, cultural e social pela ausência de uma infra estrutura  
física e organizacional adequada.

Os reflexos econômicos serão internos e externos proporcionando a implantação de um antigo projeto do CRIAS 
do ano de 2001, o dos Polos de Desenvolvimento ao longo do CBC, que se refletirão além fronteiras dos três 
países, tanto na América do Sul como internacionalmente.

Sob a ótica cultural e social as perspectivas são encorajadoras à luz dos estudos já realizados.

Este Corredor deve ser visto como pré-requisito à melhoria continua da qualidade de vida na 
sub–região, proporcionando as condições para que isto ocorra. A tendência é que a mesma experimente 

inovações em serviços, produtos e processos.



Assim acreditamos que juntamente com a infra estrutura física 
terá que ser implementado um masterplan para o 
desenvolvimento harmônico, onde o crescimento econômico 
seja um dos pratos da balança e outro o desenvolvimento social.

Acreditamos que os três países, Chile, Brasil e Argentina deverão agir juntando as 
responsabilidades e não simplesmente estabelecendo atribuições.

A gestão e a governança do CBC é, nas últimas décadas, a maior responsabilidade de infraestrutura dos três 
países.



TERMO DE COOPERAÇÃO COM OS RESPECTIVOS PODERES
DA PROVÍNCIA DE COQUIMBO, CHILE

Com trabalhos iniciados em janeiro de 2015 em 
reuniões com o governador do estado do Rio Grande 
do Sul, José Ivo Sartori, o CRIAS e a CCIBC, que teve 
continuidade direta em julho de 2015, foi evidenciada 
a importância de retomada de todo o projeto de 
duplicação da BR-290 entre Porto Alegre e Uruguaiana 
para que o Corredor Bioceânico Central Coquimbo-
Porto Alegre venha a se constituir em obra de primeira 
classe face às obras de infraestrutura em realização 
por Chile e Argentina, inclusive a do túnel do “Paso de 
Água Negra”, na fronteira entre os dois países, que 
está em fase licitação

Reunião de trabalho do Governador Jose Ivo Sartori 
com o então Presidente do CRIAS/CCIBC Joal 
Teitelbaum

Reunião com o Presidente da Assembleia Legislativa 
do RS, deputado Edson Brum e Presidente da 
Comissão do Mercosul, deputado João Fischer, com 
a delegação chilena e diretoria do CRIAS/CCIBC, 
seguido de audiência pública



Entre os meses de junho e setembro de 2015, duas missões chilenas formadas 
por governo, empresários e academia estiveram no Rio Grande do Sul em 
reuniões de trabalho com os poderes Executivo e Legislativo, além de entidades 
empresariais e universidades.

Foram, em setembro de 2015, encaminhadas minutas ao governador do estado, 
que estão em exame na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, pelo secretário Fabio de Oliveira Branco, também decorrente de 
audiência pública na Comissão do Mercosul, presidida pelo deputado João 
Fischer e tendo como vice-presidente o deputado Frederico Antunes. A 
delegação chilena foi recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Edson Brum, sendo a Comissão do Mercosul formada pelo presidente 
e vice-presidente nominados pelos deputados Ciro Simoni, Gilmar Sossella, Luiz 
Fernando Mainardi e Zilá Breitenbach.    

Embaixador do Chile (à esquerda), Joal Teitelbaum e 
o Secretário de Planejamento do RS Cristiano Tatsch

Reunião de trabalho com o Secretário Fabio Branco 
e integrantes da delegação chilena e diretoria do 
CRIAS/CCIBC



Em 23 de novembro de 2016, foi assinado o referido Termo de Cooperação durante a reunião

na Comissão do Mercosul, presidida pelo Deputado João Fischer. A comitiva chilena esteve

também no Palácio Piratini, acompanhada pelo presidente da CCIBC e do CRIAS, Claudio

Teitelbaum, e pelos deputados estaduais Zilá Breitenbach e João Fischer.

Desde 2007, o Comitê das Rotas de Integração da América do Sul (Crias) está participando da

iniciativa, que abrange diretamente 21 milhões de consumidores, 38 portos e 16 aeroportos.

Na ocasião, os representantes da referida delegação, guiados pelo Vice-Presidente da CCIBC e

do CRIAS Günter Staub, percorreram parte da BR-290 e compareceram à reunião

extraordinária da CCIBC-RS e do CRIAS, a qual contou com a presença de seus associados e de

representantes de entidades empresariais, dentre as quais a FIERGS, FECOMERCIO e SERGS

(Sociedade Engenharia do RS), assim como da Assembleia Legislativa do RS.

Comitiva reunida com o Deputado João Fischer após 
assinatura do Termo de Cooperação

Agenda com o Governador em Exercício José Paulo 
Cairoli
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Status Obras (fonte: avançar.gov.br):

Duplicação BR 116 (Guaiba-Pelotas): 

67,20% das obras executadas

Investimento previsto 2018: R$ 116.538.238,20

Duplicação BR 290 (Eldorado-Uruguaiana):

11% das obras executadas

Investimento previsto 2018: aguardando orçamento União





MUITO OBRIGADO !

CLAUDIO TEITELBAUM 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASIL – CHILE E DO 
COMITÊ DAS ROTAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

ccibcri@terra.com.br

www.rotasintegracao.org.br
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