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Brasília, em “ У ” de julho de 2017

Prezados Senhores,

Através da presente, tenho satisfação de me dirigir a Vossa Senhoria para
descrever a importância que a atuação que a Câmara Brasil-Rússia de Comércio,
Indústria e Turismo (CBR) vem prestando ao desenvolvimento das relações bilaterais há
mais de três décadas, muito especialmente ao longo dos últimos três anos, tendo
prestado serviços da mais alta relevância no recebimento de delegações da Federação da
Rússia nos megaeventos realizados no Rio de Janeiro, como também participando da
organização de missões de Altos Dignitários de ambos os países, tanto no Brasil, como
na Rússia, com ênfase no setor empresarial.
Ressalto o caráter de importância estratégica e os esforços da entidade para a
recomposição da Seção Brasileira do Conselho Empresarial Brasil-Rússia (CEBR), que
passa a funcionar com suporte da estrutura dos Comitês Setoriais da Câmara BrasilRússia,

em

setores

como

Agropecuário,

Infraestrutura,

Logística,

Turismo,

Investimentos, Jurídico, Comunicação e Marketing, Cultura, Esportes, entre outros.
Desde o último mês de maio, a CBR passa a atuar como “Secretaria Geral” do
Conselho, dando agilidade e garantindo a continuidade das ações em diversos níveis, já
em sintonia com a Seção Russa do CEBR, em prol do incremento e adensamento das
relações russo-brasileiras.
Sendo assim, gostaria de recomendar que sua organização prestasse apoio às
ações da Câmara Brasil-Rússia, possivelmente através de uma afiliação, e passe a contar

com o suporte da entidade, que tem atuado em estreita sinergia com a Embaixada da
Rússia no Brasil, e também com estruturas competentes do governo brasileiro e
organizações locais diversas.
Agradeço de antemão pela atenção, na expectativa de que todos possam ser
beneficiados através de alianças fundamentais como esta, que servem de instrumento ao
estabelecimento de uma “Parceria Estratégica”, especialmente em um momento tão
oportuno como o atual.

Atenciosamente,

Embaixador da Rússia no Brasil

Sergey AKOPOV

