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Ciclo de reuniões do 42º Mercosul Financeiro 
Ordinário (SGT-4) 

Brasília, Brasil – 6 a 10 de novembro de 2017 

 

1) Anfitrião 

Banco Central do Brasil (BCB) 

2) Local do evento 

As reuniões terão lugar na: 

UniBC – Universidade Banco Central do 
Brasil 

Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES) 
Trecho 2 – Conjunto 31 – Lotes 1A/1B 
(Asbac, próximo ao Shopping Pier 21) 
Brasília, Distrito Federal, Brasil 
CEP: 70.200-000 

O Seminário Internacional “Desafios e 
Oportunidades para a Integração 
Financeira e Monetária na Região”, no dia 
8.11.2017, ocorrerá no auditório “Graça 
Almeida”, no 1º Subsolo da UniBC (mesmo 
local das reuniões). 

3) Coordenação: 

Temática 

Derin – Departamento de Assuntos 
Internacionais 

João Barata Ribeiro Blanco Barroso 
Chefe do Derin 
Coordenador Nacional do Mercosul 
Financeiro (SGT-4) 
Fone: +55(61) 3414-2250 
E-mail: gabin.derin@bcb.gov.br 

Márcio Antônio Estrela 
Coordenador Nacional Alterno do Mercosul 
Financeiro (SGT-4) 
Coint – Consultoria de Integração Financeira e 
Monetária Internacional 
Chefe da Coint 
Fone: +55(61) 3414-1930 
E-mail: sgt4.mercosul@bcb.gov.br. 

                                                

1 Não será fornecido transporte aeroporto-hotel-aeroporto. O 

deslocamento ficará a cargo do participante. 

Apoio Administrativo 

Virginia Martins Marques 
Coordenadora na Divisão de Eventos 
Fone: +55(61) 3414-4773. 
E-mail: sgt4.mercosul@bcb.gov.br. 

4) Transporte 

a) O BCB oferecerá transporte de cortesia 
aos participantes do Mercosul 

Financeiro nos dias dos eventos.1 

Este sairá de locais específicos pré-
determinados nos Setores Hoteleiros 
Sul e Norte2 e em horários rígidos. 

Os participantes terão de se deslocar 
para esses pontos pré-determinados (o 
transporte não buscará participantes 
nos hotéis). 

Após a partida do transporte, o 
deslocamento deverá ser realizado por 
conta do participante. 

Horários de saída dos hotéis3 para as reuniões 

Transfer Sul 08h30min – Phenícia Bittar 
Hotel 

08h40min – Saint Paul Hotel 

Transfer Norte 08h30min – Hotel Comfort 
Suites 

08h40min – Monumental 
Bittar 

Regresso para os hotéis 

Dias 6, 7, 9 e 10: 19h 
Dia 8 (jantar): 22h30min 

b) O Aeroporto de Brasília possui serviço 
de ônibus executivo com destino aos 
Setores Hoteleiros Sul e Norte e retorno 
ao aeroporto. Os ônibus têm 
periodicidade de 30 minutos e 
funcionam diariamente (segunda-feira a 
sexta-feira, das 6h30min às 24h; 
sábados, domingos e feriados de 
6h30min às 23h) A tarifa cobrada é de 
R$10,00 (pagamento exclusivamente 
em dinheiro). 

2 O embarque será realizado somente nos locais indicados. 

3 O endereço dos hotéis encontra-se no final deste FIG. 
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c) Aplicativos de celular – como Uber e 
Cabify – são autorizados a operar em 
Brasília (embarque no andar superior do 
aeroporto). 

d) O preço cobrado por táxis varia de 
acordo com a distância percorrida e o 
valor é registrado em medidor 
(taxímetro). 

Cooperativas de Taxi 

Rádio Táxi Alvorada 
(30% de desconto sobre as solicitações 
feitas via telefone – deduzido do valor 
do taxímetro) 
+55(61) 3322-3030 / 3321-3030 

Unitaxi 
(30% de desconto sobre as solicitações 
feitas via telefone – deduzido do valor 
do taxímetro) 
 +55(61) 3325-3030 

Asa Sul Rádio Táxi 
+55(61) 3224-3030. 

Coobrás Rádio Táxi 
 +55(61) 3224-1000 

5) Credenciamento 

O credenciamento dos participantes será feito 
no local das reuniões. Será fornecida 
identificação pessoal que deverá ser portada 
durante toda a permanência nas 
dependências da UniBC. 

Por exigências de segurança, solicita-se a 
todos os participantes que informem nome 
completo e número do documento de 
identificação (passaporte, identidade nacional 
etc.) antes de 23.10.2017 ao e-mail 
sgt4.mercosul@bcb.gov.br para que seja 
assegurado o acesso aos locais das reuniões. 

6) Coffee-Break e Almoço 

Serão oferecidos coffee-breaks às 11h e às 
16h. Estes horários são rígidos e os alimentos 
estarão disponíveis por 20 minutos a partir do 
início. 

Solicitamos às comissões que organizem a 
agenda de trabalho para que os intervalos 
ocorram nos horários indicados. 

                                                

4 Após a partida do ônibus, o deslocamento deverá ser realizado por conta 

do participante. 

Será oferecido almoço, restrito aos 
participantes, no local das reuniões, de 13h as 
14h30min. Estes horários são rígidos e os 
alimentos estarão disponíveis por 1h30min a 
partir do início. 

Solicitamos aos participantes que possuam 
alguma restrição alimentar o obséquio de 
informarem essas restrições antes do dia 
23.10.2017 pelo e-mail 
sgt4.mercosul@bcb.gov.br. 

7) Jantar de Confraternização 

O BCB oferecerá jantar de confraternização 
aos participantes do Mercosul Financeiro e aos 
palestrantes do Seminário, no dia 8.11, quarta-
feira, às 19h30min, no restaurante Coco 
Bambu, especializado em frutos do mar. 

O convite – individual – será entregue durante 
as reuniões. 

O restaurante Coco Bambu localiza-se ao 
lado do local do Seminário e o deslocamento 
será feito à pé. 

Após o jantar, será oferecido transporte até o 
setor hoteleiro, às 22h30min4 

Solicitamos aos participantes que possuam 
alguma restrição alimentar o obséquio de 
informarem essas restrições antes do dia 
23.10.2017 pelo e-mail 
sgt4.mercosul@bcb.gov.br. 

8) Foto Oficial 

O evento será registrado com foto oficial dos 
participantes na manhã da quarta-feira, dia 
8.11, às 11h. 

9) Acesso à Internet 

As delegações terão acesso a computadores 
conectados à internet em sala destinada a esta 
finalidade e impressoras de uso 
compartilhado. O acesso se dará por meio de 
login e senhas pessoais, que deverão ser 
requeridos no primeiro dia de reunião5 com a 
informação do número do passaporte ou 
documento pessoal do participante. 

Nas salas de reuniões, haverá um computador 
conectado à internet e data show com telão. 

5 Os participantes que informaram o número de documento no formulário 

de registro já serão pré-cadastrados. 
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Os telefones da UniBC estarão disponíveis 
para chamadas locais para telefones fixos e 
para chamadas à cobrar. 

10) Previsão do tempo 
https://weather.com/pt-
BR/clima/5dias/l/BRXX0043:1:BR 

Para o período de seca (de julho a setembro): 
A temperatura histórica média no período é de 
21ºC (min: 14ºC / max: 27ºC), sem previsão de 
chuvas e com baixíssima umidade (podendo 
ficar abaixo de 10%). 

Para o período de Chuva (de novembro a 
fevereiro): A temperatura histórica média no 
período é de 22ºC (min: 17ºC / max: 26ºC), 
com elevada incidência pluviométrica. 

11) Fuso horário 

http://24timezones.com/pt_horamundial/brasili
a_hora_local.php 

Fuso horário de Brasília: UTC-3 horas. Brasília 
adota “horário de verão” entre outubro e 
fevereiro (quando o horário passa a ser UTC-2 
horas). 

Na semana do Ciclo de reuniões do 42º 
Mercosul Financeiro, o horário de Brasília será 
UTC-2. 

12) Câmbio e moeda corrente 

a) A moeda brasileira é o Real (BRL). 

b) Moedas diferentes do Real não são 
aceitas em transações rotineiras. 

c) A maioria dos cartões de crédito é aceita 
em lojas, hotéis e restaurantes. 

d) O Brasil tem taxa de câmbio flexível. 

e) Para fins de referência, a taxa de 
câmbio corrente pode ser consultada 
em: 
http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/p
taxnpesq.asp?id=txcotacao.6 

                                                

6 Este link informa taxas de câmbio apenas para referência. A taxa é livre 

e pode diferir de acordo com a instituição financeira com a qual se opera 
e com o montante da operação. 

f) Casas de câmbio e troca de moeda são 
disponíveis no aeroporto, em 
shoppings, em alguns hotéis e agências 
bancarias (abertas das 11h00min ás 
14h00min). 

13) Hospedagem 

Esta é a lista de alguns hotéis. Registre-se que 
o BCB não recomenda diretamente nenhum 
hotel e não se responsabiliza pelas reservas. 
Os convidados devem fazer suas reservas 
diretamente com os hotéis. Recomenda-se 
verificar se tarifas, taxas e café da manhã 
estão inseridos no valor da diária antes de 
efetivar a reserva. 7 

Setor Hoteleiro Sul (SHS) 

Carlton Hotel Brasília 
www.carltonhotelbrasilia.com.br 
SHS Quadra 5 Bloco G 
 +55(61) 3224-8819 

Meliá Brasil 21 
www.solmelia.com 
SHS Quadra 6 – Conjunto A – Bloco D 
 +55(61) 3218-4700 

Naoum Hotel 
www.naoumplaza.com.br 
SHS Quadra 3 – Bloco J 
 +55(61) 3212-4545 

Phenícia Bittar Hotel  
http://www.hoteisbittar.com.br/ 
SHS Quadra 5 Bloco J 
 +55(61) 3706-6000 

Saint Paul 
www.plazabrasilia.com.br 
SHS Quadra 2 Bloco H 
 +55(61) 2102-8400 
 

7 Há hotéis em outros setores diferentes do Setor Hoteleiro Sul (SHS) e 

do Setor Hoteleiro Norte (SHN), inclusive às margens do Lago Paranoá. 
Reitera-se que as pessoas hospedadas diferentes do SHS e SHN terão de 

se deslocar por conta própria. 
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Setor Hoteleiro Norte (SHN) 

Allia Grand Hotel 
SHN – Quadra 5 – Bloco B 
www.alliahotels.com.br 
 +55 (61) 3424-2500 

Athos Bulcão 
www.hplus.com.br/hoteis/athos-bulcao-hplus-
executive/ohotel 
SHN – Quadra 5 – Bloco D 
 +55 (61) 3241-3600 

Comfort Suites 
www.atlanticahotels.com.br/hotel/brasilia/comf
ort-suites-brasilia 
SHN Quadra 4 Bloco D 
 +55(61) 3424-6000 

Cullinan 
SHN – Quadra 4 – Bloco E 
www.hplus.com.br/hoteis/cullinan-hplus-
premium/ohotel 
 +55 (61) 3426-5000 

Manhattan Plaza Hotel 
www.manhattan.com.br 
SHN Quadra 2 Bloco A 
 +55(61) 3319-3543 

Mercure Eixo 
www.accorhotels.com/pt-br/hotel-3632-grand-
mercure-brasilia-eixo-monumental/index.shtml 
SHN – Quadra 5 – Bloco G 
 +55(61) 3424-2000 

Monumental Bittar Hotel 
http://www.hoteisbittar.com.br/ 
SHN Quadra 3 Bloco B 
 +55(61) 3328-4144 

Windsor Brasília 
www.windsorhoteis.com/hotel/windsor-brasilia 
SHN – Quadra 1 – Bloco A 
 +55 (61) 2195-1900 

                                                

8 Informações sobre situações dos voos (chegadas e partidas) em todos os 
aeroportos brasileiros podem ser obtidas em: 

http://voos.infraero.gov.br/voos/index.aspx. 

14) Sobre a entrada no Brasil 

a) Aeroporto Internacional Juscelino 
Kubitschek: 8 

 Localiza-se a 12km do centro da 
cidade. 

 Opera voos domésticos e 
internacionais. 

b) Informações sobre visto podem ser 
obtidas no site: 
http://www.portalconsular.mre.gov.br/. 

Cidadãos do Mercosul podem entrar no 
Brasil com seus documentos de 
identidade nacionais, desde que 
emitidos há menos de 5 anos. 

c) Exigências sanitárias – A apresentação 
de Certificado Internacional de 
Vacinação contra febre amarela não é 
obrigatória para a entrada no Brasil. 
Contudo, a vacinação contra a febre 
amarela é recomendada para viajantes 
com destino a Brasília (vacinação com, 
pelo menos, 10 dias de antecedência). 
Favor verificar: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/p
rofissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=29
491&janela=1 

15) Informações adicionais 

a) Brasília é a capital federal do Brasil, 
sede dos três Poderes do Estado 
brasileiro e do governo do Distrito 
Federal, e hospeda 127 embaixadas. 
Está localizada no Centro-Oeste do 
país, na região geográfica conhecida 
como Planalto Central. Sua população 
estimada pelo IBGE em 2016 era de 
2.977.216 habitantes. Em 1987, tornou-
se Patrimônio Histórico e Cultural da 
Humanidade. 

b) A tensão elétrica fornecida em Brasília é 
220 V. Pode ser necessário trazer 
adaptadores para laptop e celulares. 
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c) Em 2010 o Brasil modernizou o padrão 
de pinos e tomadas (aumentando a 
segurança e a compatibilidade 
internacional), implantado o modelo IEC 
60906-1: 

 

d) Antes de viajar, cheque a programação 
final do encontro para evitar 

imprevistos.9 Reiteramos a importância 
de portar a confirmação do voo de 
retorno ao país de origem e documentos 
pessoais, como o passaporte. 

e) A compra de um SIM CARD (Chip) para 
aparelhos de telefonia móvel no Brasil 
exige comprovação de residência e a 
posse de um documento de 
identificação nacional, o que dificulta a 
sua aquisição por estrangeiros. 

f) Telefones úteis 

 Aeroporto Internacional de Brasília 
(BSB) 

 +55(61) 3364-9000. 

 Emergência 

o Polícia 190 

o Socorro médico 192 
o Bombeiros 193 

g) Para fazer chamadas internacionais, 
observar a sequência descrita abaixo: 
00 + XX + Y + Z + Nº do telefone 
desejado 

a. XX: código da operadora10 
b. Y: código do país 
c. Z: código da localidade 

                                                

9 As datas de chagada e partida de Brasília poderão não coincidir com as 
de início e termino das reuniões em função dos horários de voos e 

conexões internacionais. 

10 Para efetuar as chamadas internacionais utilize uma das operadoras a 
seguir (que tem abrangência nacional): Embratel (21), Oi (14) Tim 

Celular S.A. (41), ou outra operadora de sua preferência. 


