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Sediar o World Tunnel Congress foi momento
oportuno, diz CEO da Acqua

Foz do Iguaçu sedia o maior evento mundial do setor de túneis e espaço
subterrâneo, que iniciou dia 9 e vai até esta quinta‐feira (15). O WTC 2014 está
mobilizando todo o Mundo, com a presença de 1.800 especialistas, representantes
de 70 países. Conta com grandes nomes da engenharia internacional, que discutem
tecnologias, equipamentos, sistemas construtivos, novos projetose experiências de
sucesso em todo mundo nesse tipo de obra.
 
A Acqua Consultoria, uma das mais reconhecidas empresas brasileiras do segmento
de eventos técnico e científicos do país, assina a organização do evento realizado
pelo CBT ‐ Comitê Brasileiro de Túneis da ABMS ‐ Associação Brasileira de Mecânica
dos Solos e Engenharia Geotécnica.

Para sediar o WTC 2014, o Brasil teve que concorrer com países como Austrália e
Cingapura. A votação aconteceu na Finlândia, em 2011 e desde então a Acqua

GUIA DE COMPRAS

Compras Paraguai

Dicas de compras

Dicas de viagem

Dicas de produtos

Orientação ao turista

Dicas de lojas

COMPARE PREÇOS OK
          comprasparaguai.com.br

Conteúdo relacionado

Brasil e Paraguai estudam
novos ajustes para
reforma da ponte

Iguaçuenses ocupam pistas
pra caminhar, correr e
pedalar

Representante comercial
tem proposta para
melhorar ciclovia

Município precisa investir
em pistas para
comunidade

MOMENTO MOVIMENTO

http://www.h2foz.com.br/noticias
javascript:setTextSize('menos');
http://www.h2foz.com.br/calendario-de-eventos-2014
http://www.h2foz.com.br/foto-do-dia
http://www.h2foz.com.br/dicas-de-lojas
http://www.h2foz.com.br/cambio
http://www.h2foz.com.br/arquivo-especiais
http://www.h2foz.com.br/assinar-newsletter
http://adm.h2foz.com.br/ad/redirect/34887/t7
http://www.h2foz.com.br/previsao-do-tempo
http://www.h2foz.com.br/entrevistas
http://www.h2foz.com.br/noticias
http://www.h2foz.com.br/
http://www.h2foz.com.br/noticia/municipio-precisa-investir-em-pistas-para-comunidade
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=h2foz
http://www.h2foz.com.br/cancelar-newsletter
http://www.h2foz.com.br/jean-pavao
http://www.h2foz.com.br/dicas-de-produtos
http://www.h2foz.com.br/compras-paraguai
http://www.h2foz.com.br/videos
http://www.h2foz.com.br/voce-em-foz
http://www.h2foz.com.br/orientacao-ao-turista
http://www.h2foz.com.br/dicas-de-viagem
http://www.h2foz.com.br/aonde-ir-na-faixa
http://www.h2foz.com.br/noticia/brasil-e-paraguai-estudam-novos-ajustes-para-reforma-da-ponte
http://www.h2foz.com.br/dicas-de-compras
javascript:setTextSize('mais');
http://www.h2foz.com.br/corridas
http://www.h2foz.com.br/compras-paraguai
http://www.h2foz.com.br/opiniao
http://www.h2foz.com.br/historia-de-foz
http://www.h2foz.com.br/culturadigitaw
http://www.h2foz.com.br/
http://www.h2foz.com.br/fotos
http://www.h2foz.com.br/noticia/iguacuenses-ocupam-pistas-pra-caminhar-correr-e-pedalar
http://www.h2foz.com.br/noticia/representante-comercial-tem-proposta-para-melhorar-ciclovia


GUIA TURISTA

Hotéis Foz

Gastronomia

Vida Noturna

Telefones Úteis

Serviços

Como Chegar

Mapas

ATRATIVOS

Parque Nacional do Iguaçu

Cataratas do Iguaçu

Ecoturismo e Aventura

Itaipu Binacional

Parque das Aves

Cassinos

Museu de Cera

Porto Kattamaram

Skydrive

Campos de Golfe

Visitas Ilustres

Caminhos ao Lago de Itaipu

Outros Atrativos

GUARÊ MASCOTE

Jogos

Blog

Vídeos

H2FOZ

Versão para imprimirEnvie para um amigoComentar

 

Cingapura. A votação aconteceu na Finlândia, em 2011 e desde então a Acqua
Consultoria está envolvida. O WTC é um evento anual promovido pela ITA
(International Tunnelling and Underground Space Association), da qual o CBT é o
representante brasileiro.

Para Rodrigo Cordeiro, CEO da Acqua Consultoria, o WTC 2014 acontece em
momento oportuno já que o país realiza diversas obras de infraestrutura e
conseguiu visibilidade com os eventos esportivos. "A escolha para sediar a Copa do
Mundo e os Jogos Olímpicos trouxe os holofotes do mundo para o Brasil", comenta.

A Acqua Consultoria movimentou em 2013, R$ 30 milhões com a realização de
congressos e feiras que aconteceram por todo Brasil. Em 2014, além dos eventos
já agendados, a empresa trabalha fortemente para que outras entidades
internacionais escolham o Brasil como destino de seus eventos. O CEO vê
necessidade de mais profissionalização do setor de eventos no país. 
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