Apresentação
Fundada em 15 de setembro de 2003, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Irã atua
como um agente de incentivo à cooperação entre as autoridades competentes e associações
empresariais dos dois países.
Seus objetivos são os de prestar assistência a seus sócios nos assuntos pertinentes ao
relacionamento comercial, industrial, técnico e financeiro entre Brasil e Irã, fornecendo informações
que facilitem a conclusão dos negócios entre os dois países.
As principais atividades da Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Irã incluem congregar
pessoas físicas ou jurídicas interessadas no intercâmbio industrial e comercial, sugerindo e propondo
as medidas necessárias para a melhor solução e atendimento aos interesses de ambos os países.
Somado a isso, a entidade preza por promover o entendimento e a cooperação entre o Brasil e o Irã,
para favorecer a indústria e o comércio em termos tecnológicos, científicos, econômicos e culturais,
visando estreitar e desenvolver os laços com a república islâmica.
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Irã é afiliada com a Associação Comercial do Rio
de Janeiro (ACRJ) a mais antiga entidade de representação civil do país cumprindo o papel de ser o
melhor lugar do Rio de Janeiro para fazer negócios e com a Federação das Câmaras de Comércio
Exterior (FCCE) a mais antiga associação de classe no Brasil dedicada exclusivamente às atividades
do Comércio Exterior.
Em setembro 2015, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Irã renovou afiliação com a
Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE), criando uma rede em todo território nacional
com seus representantes oficiais regionais.
Termo de Posse
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e três 2003, às 11h, na Associação Comercial
do Rio de Janeiro, na sede da Câmara localizada na Rua Candelária, nº 9 - 12º andar, o Dr. Marco
Polo Moreira Leite, Presidente do Conselho Empresarial de Comércio Exterior da Associação
Comercial do Rio de Janeiro, deu posse à Diretoria da Câmara de Comércio e Indústria Brasil - Irã no
Rio de Janeiro.
Protocolo
A Associação Comercial do Rio de Janeiro, em 15 de setembro de 2003, com a presença do
Exmo. Senhor Embaixador do Irã no Brasil, Mansour Moazami e do Embaixador do Brasil no Irã,
Cesário Melantonio, do Senhor Presidente do Conselho Empresarial de Comércio Exterior Dr. Marco
Polo Moreira Leite, e demais pessoas ou representantes de empresas interessadas que este protocolo
subscreve, declaram-se de pleno acordo em que seja constituída nesta Capital, a Câmara de Comércio
e Indústria Brasil-Irã/RJ, com âmbito de ação em todo território nacional.
Presidente
Nascida na Ucrânia, a empresária e imunologista Romana Dovganyuk, é graduada em
“Imunologia e Microbiologia Geral” e “Qualidade de Petróleo e Gás “.
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Principais serviços prestados pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Irã:
• Prospecção e fomento comercial entre empresas brasileiras e iranianas;
• Fomento de relações políticas bilaterais com foco no comércio;
• Fornecimento de informações de intercâmbio comercial entre os dois países;
• Pesquisa e consulta de mercado;
• Representação comercial no Brasil e no Irã;
• Consultoria bilateral em geral para importação e exportação;
• Certificação e supervisão IGI (Inspeção Governamental Iraniana);
• Certificação IVO (Organização Veterinária Iraniana);
• Emissão de certificados de origem;
• Assistência jurídica para empresas brasileiras;
• Desenvolvimento e promoção comercial de marcas e produtos;
• Fomento, participação e organização de feiras e eventos comerciais;
• Pesquisa de idoneidade;
• Aproximação comercial e visita pessoal aos fornecedores;
• Acompanhamento em viagens de negócios;
• Transferência de tecnologias e intercambio de ciência;
• Palestras em universidades e empresas;
• Assessoria para vistos e permanências em ambos os países;
• Traduções oficiais e interpretes.
Principais entidades coligadas:
• Ministério da Agricultura (Brasil);
• Ministério das Relações Exteriores (Brasil);
• Ministério das Relações Exteriores (irã);
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Brasil);
• Câmara Internacional de Comércio (Irã);
• Embaixada do Brasil no Irã;
• Embaixada da República Islâmica do Irã;
• Câmara de Comércio do Rio de Janeiro;
• Federação das Câmaras de Comércio Exterior;
• Apex Brasil.
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FORMULÁRIO DE FILIAÇÃO
Rio de Janeiro, _______ de ______________________ de ____________

Quer ser um associado? Por favor preencha os dados abaixo:
Dados:
Razão Social/Nome:________________________________________________________
Nome Fantasia: ____________________________________________________________
CNPJ/ CPF: ______________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
Cidade/Estado: ____________________________________________________________
Setor: ( ) Indústria ( ) Comércio ( ) Serviços ( ) Financeiro ( ) Outros _______
Ramos Atividade: __________________________________________________________
Data de constituição: ____________________ Última alteração: _____________________
Representante legal: ________________________________________________________
Número de Funcionários: ____________________________________________________
Faturamento anual: ( ) Até R$ 1 milhão
( ) De R$ 1 milhão à R$ 10 milhões
( ) De R$ 10 milhões à 50 milhões
( ) De R$ 50 milhões à 100 milhões
( ) Acima de R$ 100 milhões
Contato: ______________________________ Cargo: _____________________________
Telefone: ______________________________ Celular: ____________________________
E-mails: _________________________________________________________________
Marcas e produtos próprios: __________________________________________________
Quadro Societário:
Nome

Referências Comerciais:
Empresa

Cargo

Participação (%)

Contato

Telefone

Departamento setorial para o qual gostaria de participar de projetos de exportação e
importação, licitações, feiras, conferências, fóruns, missões empresariais e demais eventos
fomentados pela Câmara:
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( ) Agronegócios
( ) Alimentos e bebidas
( ) Fertilizantes e produtos químicos
( ) Transporte e logística
( ) Petróleo e gás
( ) Medicina / Farmácia
( ) Construção
Escolha um dos planos de filiação:

( ) Financeiro e investimentos
( ) Prestação de serviços
( ) Esporte
( ) Turismo
( ) Arte
( ) Outros
__________________________

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Irã é uma entidade sem fins lucrativos. Desta
forma, os valores de filiação são utilizados exclusivamente para cobrir os custos
operacionais e administrativos relativos aos serviços prestados a cada membro, oferecendo
um serviço diferenciado e individual afim de fomentar o ingresso neste grande mercado,
repleto de oportunidades e negócios lucrativos.
Mais detalhes a respeito de cada plano estão no site da Câmara e serão discutidos de acordo
com a necessidade do associado.
Pessoa Jurídica ou Física

Anuidade

Parcelamento

( ) Membro IVORY

R$ 1.440,00

12 x R$ 120,00

( ) Membro Prata

R$ 3.000,00

12 x R$ 250,00

( ) Membro Ouro

R$ 6.000,00

12 x R$ 500,00

( ) Membro Platinum

De acordo com o projeto

( ) Membro Mantenedor

De acordo com o projeto

Formas de Pagamento:
Boleto bancário ou deposito em conta:
Banco do Brasil
Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Irã
Banco do Brasil, Rio de Janeiro
AG: 3075-9
26.681-7
CNPJ: 13.467.521/0001-03

Nome: ____________________
Assinatura:_______________
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