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Pronunciamento do presidente 
recepção ao presidente do 

 

Senhoras e senhores, 

Senhor Presidente HORÁCIO CARTES,

Em nome da Confederação Nacional d

demais membros da sua distinta comitiva. É uma grande honra contarmos com tão ilustres presenças em 

nossa entidade.  

A visita de Vossa Excelência à CNI, além de mostrar uma atenção espec

reveste-se de extraordinária importância para o incremento da amizade e da cooperação entre o Paraguai e 

o Brasil. 

Ainda que de pouca duração, devido a contingências de agenda, este encontro enseja uma inestimável 

oportunidade para fortalecer o relacionamento econômico bilateral e uma ocasião propícia para a troca de 

ideias sobre como ampliar a parceria entre nossas comunidades empresariais.

O presidente Cartes foi muito gentil em aceitar este compromisso de início de n

tenho certeza, produtivo – dia de trabalho no contexto de sua visita de Estado ao Brasil.

Presidente. Em volta desta mesa, nós temos presidentes de Federações de Indústria, líderes das principais 

construtoras brasileiras e presidentes de associações industriais com grande interesse no aprofundamento 

do comércio e do investimento bilateral.

Sei que estão todos ansiosos para conhecer seus planos para o Paraguai e para

Brasil. Tenha a certeza de que nós, da CNI, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para reforçar ainda 

mais os laços empresariais entre os dois países.

Encerro aqui e reforço a Vossa Excelência e aos demais membros da delegação paraguaia nossa satisfação 

em poder recebê-los em nossa casa.

Obrigado. 
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presidente da CNI, Robson Braga de 
recepção ao presidente do Paraguai, na sede da 

Senhor Presidente HORÁCIO CARTES, 

Em nome da Confederação Nacional da Indústria (CNI), quero dar as boas-vindas a Vossa Excelência e aos 

demais membros da sua distinta comitiva. É uma grande honra contarmos com tão ilustres presenças em 

A visita de Vossa Excelência à CNI, além de mostrar uma atenção especial à classe industrial brasileira, 

se de extraordinária importância para o incremento da amizade e da cooperação entre o Paraguai e 

Ainda que de pouca duração, devido a contingências de agenda, este encontro enseja uma inestimável 

unidade para fortalecer o relacionamento econômico bilateral e uma ocasião propícia para a troca de 

ideias sobre como ampliar a parceria entre nossas comunidades empresariais. 

O presidente Cartes foi muito gentil em aceitar este compromisso de início de noite, depois de um longo 

dia de trabalho no contexto de sua visita de Estado ao Brasil.

Em volta desta mesa, nós temos presidentes de Federações de Indústria, líderes das principais 

presidentes de associações industriais com grande interesse no aprofundamento 

do comércio e do investimento bilateral. 

Sei que estão todos ansiosos para conhecer seus planos para o Paraguai e para o relacionamento com o 

, da CNI, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para reforçar ainda 

mais os laços empresariais entre os dois países. 

Encerro aqui e reforço a Vossa Excelência e aos demais membros da delegação paraguaia nossa satisfação 

sa. 

 

 

 

de Andrade, na 
, na sede da CNI 

vindas a Vossa Excelência e aos 

demais membros da sua distinta comitiva. É uma grande honra contarmos com tão ilustres presenças em 

ial à classe industrial brasileira, 

se de extraordinária importância para o incremento da amizade e da cooperação entre o Paraguai e 

Ainda que de pouca duração, devido a contingências de agenda, este encontro enseja uma inestimável 

unidade para fortalecer o relacionamento econômico bilateral e uma ocasião propícia para a troca de 

oite, depois de um longo – e, 

dia de trabalho no contexto de sua visita de Estado ao Brasil. 

Em volta desta mesa, nós temos presidentes de Federações de Indústria, líderes das principais 

presidentes de associações industriais com grande interesse no aprofundamento 

o relacionamento com o 

, da CNI, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para reforçar ainda 

Encerro aqui e reforço a Vossa Excelência e aos demais membros da delegação paraguaia nossa satisfação 
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