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Ações Realizadas
       

 

 

WEBINAR POST COVID-19 NEW REALITY: OPPORTUNITIES
AND CHALLENGES  

  

 
 
 

 

 



O Webinar: POST COVID-19 NEW REALITY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES ocorreu no dia 23
de Abril de 2020, sendo marcado por discussões produtivas voltadas aos setores farmacêutico, de

tecnologia de informação e agronegócio, buscando elucidar as oportunidades e desafios para relação
entre Índia e Brasil no contexto pós crise do Covid-19. Tivemos a honra de contar com participação de

renomados convidados de ambos os países e agradecemos a cada um deles por suas importantes
contribuições!

Agradecemos também a FICCI pela forte parceria, que é sempre um sucesso!

Para ter acesso ao Webinar entre em: https://www.youtube.com/watch?v=aBeApfC0j6k&t=2776s
 

COOPERAÇÃO ENTRE A ÍNDIA E O BRASIL DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19

 

Em meio à tensão causada pelo COVID-19, momentos auspiciosos e exemplos de cooperação também
se fazem presentes. Em diálogo direto entre o Primeiro Ministro indiano, Narendra Modi, e o Presidente

do Brasil, Jair Bolsonaro, os laços de amizade e cooperação entre Índia e Brasil se fortaleceram. A
diplomacia brasileira deu grandes passos no relacionamento com a Índia, além de reforçar a

necessidade de união entre os povos, tendo em vista o envio da carta de Jair Bolsonaro ao PM em que
cita o Ramayana, destacando a importância da cooperação. ”Assim como Hanuman trouxe o remédio

sagrado do Himalaia para salvar Laksmana metade do Senhor Rama, e como o Senhor Jesus curou os
enfermos e restaurou a visão para Bartimeu, Índia e Brasil enfrentarão essa crise global unindo forças e

bênçãos e estaremos juntos criando, preservando e transformando para o bem de todos.” 
[Tradução Livre].

Os frutos deste estreitamento na relação bilateral Índia-Brasil já são demonstrados nas matérias a
seguir:

‘Like Lord Hanuman…’: Brazil Prez sends note to Modi on Covid-19 drug’:
https://www.hindustantimes.com/…/story-u5j4dcmV6xDK0bo7attH…



Brazilian President Jair Bolsonaro quotes Ramayana to request for key drug for treating Covid patients:
https://economictimes.indiatimes.com/…/article…/75044739.cms

 

ENTREVISTA SR. LEONARDO ANANDA PARA JOVEM PAN  

 
O Presidente da Câmara de Comércio Índia Brasil e Cônsul Geral Honorário da Índia no Rio de Janeiro,

Sr. Leonardo Ananda, participou de uma entrevista no programa de rádio "Pânico Jovem Pan"
promovido pela emissora Jovem Pan BH, no dia 26 de maio. Foram discutidas informações relevantes

sobre a Índia e a pandemia de covid-19.

Para ter acesso à entrevista entre em: 
 https://www.youtube.com/watch?v=sJj3xNhWZNs&t=1027s

Não perca!
 
 

FORMAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO ÍNDIA
 



 

A Câmara de Comércio Índia Brasil tem a honra de anunciar a estruturação do Conselho Consultivo
Índia. Este está sendo composto pelos maiores empresários e executivos da Índia que atuam no

Brasil, fomentando a relação entre os países através de suas empresas. O Conselho tem por objetivo 
auxiliar a Câmara em importantes decisões, para isso, ocorre semestralmente o Encontro do Conselho.

Para além do Conselho Índia, a Câmara conta também com um Conselho Brasil.

Para mais informações sobre os Conselheiros, acesse:
https://www.indiabrazilchamber.org/sobre-nos

[A cima em ordem o Sr. Ratan Tata - Tata Group, Sr. Jay Shroff - UPL, Sr. Pratik Agarwal - Sterlite Power Transmission Limitede,
Sr. Karan Singh - ACG ]

DIA INTERNACIONAL DO YOGA

 

    
O Presidente da Câmara de Comércio Índia Brasil, Sr. Leonardo Ananda, em homenagem ao Dia
Interacional do Yoga, 21 de Junho, compartilhou uma mensagem sobre a relação dessa data e o

trabalho da CCIB:



"Desde 2014, quando a ONU instituiu o dia 21 de junho como sendo o “Dia Internacional do Yoga" a
pedido do Governo da Índia, a Câmara de Comércio Índia Brasil vem trabalhando para promover essa

importante data no Brasil. Estamos sempre apoiando as iniciativas da Embaixada da Índia, dos
Consulados da Índia no Brasil, assim como todas as escolas e instituições que promovem essa data e

esta prática no Brasil. A CCIB acredita que, promovendo essa filosofia milenar, nós estamos
fortalecendo ainda mais os laços de amizade entre as duas nações, Índia e Brasil, e criando, assim, um

ambiente ainda mais propício para fortalecimento também dos negócios e das relações comerciais
entre ambos os países."

É com satisfação que lembramos que a CCIB  apoiou o evento de celebração do Dia Internacional do
Yoga, que ocorreu em 19/06 e 21/06 online.

Para maiores informações, entre no canal do youtube do evento
em: https://www.youtube.com/channel/UC37aZhAf8nJPjrndkNgAWng

Notícias dos Associados
       

 

O Grupo Tata que já realizou uma das maiores doações na luta contra o corona vírus, em torno de USD
65 milhões, apresenta uma nova iniciativa social. O Grupo é dono do hotel mais icónico da Índia, o Taj

Mahal Hotel, da rede TAJ de Hotéis, o qual abriu as portas para dar hospedagens grátis aos
profissionais de saúde que estão na linha de frente.

Parabenizamos ao TAJ Hotéis, parceiro de longo prazo da Câmara de Comércio Índia Brasil! Juntos
vamos vencer essa pandemia!

 

A Biotech Logística, com o apoio da Câmara de Comércio Índia Brasil, desenvolveu soluções
estratégicas de logística internacional para atender às demandas de empresas brasileiras e empresas

indianas com filiais no Brasil que, durante o lockdown na Índia, viram suas operações de importação de

 



medicamentos e insumos indianos comprometidas devido a redução dos serviços normalmente
prestados. Uma das empresas que usufruiu dessa solução oferecida pela parceria da CCIB com a
Biotech Logística foi a empresa Nunesfarma, outra associada da CCIB, que conseguiu receber o

carregamento de produtos farmacêuticos como estava previsto, mesmo com o lockdown ainda em vigor
na Índia. Estamos muito contentes com os resultados desse trabalho em conjunto e pelo trabalho frente

ao fortalecimento das relações Índia-Brasil a partir dessa iniciativa!

A Emirates, parceira da Câmara de Comércio Índia Brasil, é a primeira companhia aérea a realizar
testes rápidos de COVID-19 para passageiros. Os testes de 10 minutos são conduzidos pela Dubai
Health Authority no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai para viajantes para países que

necessitam de certificados de teste COVID-19. A Emirates está trabalhando em planos para aumentar
as capacidades do teste e ampliá-los para mais voos no futuro, garantindo mais tranquilidade para os

viajantes. Parabenizamos a companhia pela importante iniciativa!
A Emirates é membro do Clube de Benefícios CCIB, o qual concede condições especiais e benefícios

para associados e parceiros da Câmara de Comércio Índia Brasil.
Confira mais em: https://bit.ly/3cje5C9

A Câmara de Comércio Índia Brasil (CCIB), na sua missão de auxiliar os negócios entre a Índia e o
Brasil, também atua na disseminação de boas atitudes e ações que inspiram. É com muita alegria que

compartilhamos as boas ações que o nosso associado, Porto do açu, desenvolveu em meio ao contexto
do coronavírus.

Além da doação de mais de 1000 equipamentos, a organização adaptou o Projeto Feira no Porto às
medidas de precaução para a manutenção da renda de pequenos agricultores de São João da Barra.
Com isso, a organização foi convidada a presidir a força tarefa contra o Corona Vírus da Associação

Internacional de Portos (IAPH) devidos aos seus esforços no combate ao novo coronavírus.

Confira a matéria completa em: 
https://www.indiabrazilchamber.org/post/acoesqueinspiram-portodoacu



 

A Câmara de Comércio Índia Brasil tem a satisfação de compartilhar a doação de mil caixas de Nesh
Zinco (produzido na Índia) pela Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA à Prefeitura
do Rio de Janeiro  para auxílio no tratamento do COVID-19, uma vez que estudos mostram que o zinco

é um elemento eficaz no combate à doença. A CCIB parabeniza a Nunesfarma pela iniciativa e
expressa o prazer que é contar com parceiros que inspiram ao promover belas atitudes na busca de um

mundo melhor e mais cooperativo!

Confira a matéria completa em:
 https://www.indiabrazilchamber.org/post/doacaodeneshzinco_nunesfarma

A associada da Câmara de Comércio Índia Brasil, Cipla Limited, é um dos maiores laboratórios
farmacêuticos da Índia e possui operação no Brasil. Em conversa com o representante da empresa no
Brasil, Sr. Gaurav Datay, contou um pouco das ações da empresa no combate ao COVID-19, na Índia e

no mundo.
Segundo o Sr. Datay, foi criada uma “taskforce” de vários departamentos com um conjunto de ações

para rápida tomada de decisões. Uma das ações a criação de um álcool em gel próprio CiplaHands, e a
distribuição grátis para todos os funcionários da empresa.

Cada funcionário recebeu uma identidade especial para continuar trabalhando nas mais de 35 plantas
espalhadas pelo mundo. Os colaboradores da empresa na Índia estão indo trabalhar em ônibus

alugados pela empresa exclusivamente para este transporte seguindo as orientações e recomendações
da OMS e Ministério de Saúde da Índia como distância de 1 metrô entre os passageiros, a medição de

temperatura de todos e a adoção de práticas rigorosas de limpeza.
O Chairman da empresa realizou um acordo para rápido desenvolvimento de API’s para fabricação de

medicamentos utilizados para o combate da COVID-19. Além disso, viabilizaram o fornecimento de
vários medicamentos para diversos países antes da formalização das restrições da exportação de

alguns medicamentos, impostos pelo Governo da Índia.
“ A Cipla está registrando em vários países, incluindo no Brasil, novos medicamentos que ajudam no

combate desta pandemia.” Diz Sr. Gaurav Datay, Cipla.
A Câmara se orgulha de seus associados que trabalham para fazer a diferença!

 



A Apsen, uma importante associada do setor farmacêutico, possui o maior market share na venda da
hidroxicloroquina no Brasil e tem auxiliado incessantemente contribuindo e doando medicamentos para
as principais iniciativas de pesquisas clínicas referentes a utilização deste medicamento no combate a
COVID-19. Além disso, já iniciou a doação e tem a expectativa de atingir a distribuição de mais de 500
mil comprimidos que estão sendo utilizados nos protocolos para os possíveis tratamentos da doença,

podendo assim, contribuir para a melhora da saúde das pessoas.
Os insumos para fabricação da hidroxicloroquina são importados de renomados fornecedores indianos.

Lembrando que a Apsen também está trabalhando intensamente para manter os estoques deste
medicamento em dia para a continuidade do tratamento dos pacientes de doenças autoimunes, como

Lúpus e Artrite Reumatóide.
A Câmara de Comércio Índia Brasil gostaria de parabenizar  toda equipe da Apsen por todas essas

lindas iniciativas!

O Sr. Gyanesh Kumar, CFO & Administrator da Zydus Brasil, recebeu a honra de ser certificado como
“10 Melhores CFO de 2020” pela Industry Era Magazine. Parabenizamos o Sr. Gyanesh Kumar pelo

reconhecimento de seu trabalho e dedicação à frente da Zydus Brasil. A Zydus, empresa associada à
Câmara de Comércio Índia Brasil, é especializada no setor farmacêutico e contribui para aprofundar a

relação bilateral entre a Índia e o Brasil por meio de auspiciosos negócios.
Para mais informações, confira a matéria completa em:

https://www.industry-era.com/Gyanesh-Kumar-CFO-&-Administrator-Zydus-Brasil-Best-CFOs-vendor-
2020.php



O grupo ACG, associado da CCIB e  maior fornecedor mundial de soluções para a indústria
farmacêutica e nutracêutrica, fortalece sua presença na América Latina com o lançamento de uma nova

linha de revestimento em PVDC. A produção dos insumos é realizada na fábrica de Films&Foils,
localizada no município de Cotia, em São Paulo, e a ampliação do portfólio chega para atender a uma

crescente demanda do mercado brasileiro e de países da América Latina.

Após a implantação da fábrica de Films&Foils no Brasil, com a aquisição da planta da Nova Nordeplast
de PVC Films em 2017, a ACG tem empenhado uma série de investimentos na América Latina,

incluindo a inauguração de sua fábrica de cápsulas, abrangendo uma área de 14.000 m², em Pouso
Alegre (MG), em 2019. A ampliação é uma prova do compromisso do Grupo ACG com o investimento e

o crescimento na América Latina.

Trabalhando de forma estratégica com sua matriz na Índia, o braço de Films & Foils da ACG no Brasil
amplia a capacidade de fornecimento global da empresa e se aproxima ainda mais do mercado LATAM.
“Com isso, a ACG Films & Foils aprimora sua logística local e regional, já que, até então, tais produtos

eram importados da Índia e revendidos no Brasil”, destaca Daniel Aymard, CEO da ACG para a
América Latina.

 

Saiba mais em: https://www.linkedin.com/company/acg-brasil/

 

O Itaú Unibanco fez a maior doação do setor privado no combate ao COVID-19. A associada da
Câmara de Comércio Índia Brasil fez uma doação inédita de R$ 1 bilhão para financiar as atividades da
Todos pela Saúde. Segundo site do banco os recursos aportados serão administrados por um grupo de
especialistas liderado pelo médico Paulo Chapchap, doutor em clínica cirúrgica pela Universidade de
São Paulo e diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. Caberá a esta equipe definir as ações a serem



financiadas, de forma que todas as decisões estratégicas sejam respaldadas por premissas técnicas e
científicas.

Esta não foi a primeira ação do Itaú contra a pandemia, já foram doados:
R$ 43 milhões para hospitais e infraestrutura

R$ 16,5 milhões em cestas de alimento e higiene
R$ 80 milhões para testes

R$ 17 MM para confecção de máscaras
R$ 0,1 MM para empreendedores

Empréstimo para pagamento de salários
R$ 2,5 Bi em antecipação

Tenha mais informações sobre as medidas em: https://www.itau.com.br/coronavirus/doacoes/

Gostaríamos de parabenizar o Itaú pelo grande ato de generosidade e comunidade!

A Tech Mahindra Foundation doou mais de 35.000 refeições para aqueles que estão necessitando
nesse momento tão difícil e que necessita de grandes gestos de solidariedade. Além disso, está

trabalhando para atender seus clientes, fornecendo soluções inovadoras e completas de assistência
médica integrada.

"Estamos personalizando nossas soluções de acordo com as necessidades do cliente. Na Índia,
estamos usando nossas soluções centradas em IP em tele-medicina, gerenciamento de emergências e
pesquisa computacional. Por meio de soluções de tele-medicina, estamos preenchendo as lacunas na

prestação de serviços de saúde, especialmente em locais com falta de infraestrutura, permitindo acesso
a serviços de saúde durante o COVID-19 ”, diz Venugopal Reddy Kandimalla, vice-presidente sênior,

chefe global de saúde e ciências da vida, Tech Mahindra.
A Câmara de Comércio Índia Brasil possui a Tech Mahindra como associada e parabeniza todos

aqueles que agiram nessas atitudes auspiciosas!

Parabenizamos a Bemisa, associada da Câmara de Comércio Índia Brasil, que recentemente aderiu ao
movimento “Não Demita”, reforçando o valor de "Respeito às pessoas" e compromisso com a

sociedade, devido ao atual cenário nacional durante a pandemia.

 



Redes Sociais
       

Conheça melhor o nosso trabalho e fique por dentro de todas as atividades da Câmara de
Comércio Índia Brasil através das nossas redes sociais:

Facebook:
https://www.facebook.com/CCIAIB/

Instagram: 
https://www.instagram.com/camaraindiabrasil/

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/india-brazil-chamber-of-commerce/

Twitter: 
 https://twitter.com/indiabrazilcha1

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCtJ40fxRi1I5GnpE0-MMZ2Q?view_as=subscriber

Site: 
https://www.indiabrazilchamber.org/

 

Novos Parceiros
       

A Câmara de Comércio Índia Brasil busca fomentar a interação entre os países em diversos âmbitos,
sendo uma das ações mais efetivas a ampliação seus parceiros institucionais. Conheça, então, os

novos parceiros da CCIB:

Câmara Latinindia

 
 

 

 



     

  

A convite da Câmara de Comércio Indiana do Peru-INCHAM PERU, os presidentes das Câmaras de
Comércio e Indústria Indianas do Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México e Peru, concordaram, por

meio de uma videoconferência realizada na terça-feira, 16 de junho, 2020, em estabelecer a
Associação Virtual (Federação) de Câmaras de Comércio e Indústria da Índia na América Latina

(CAMARA LATININDIA). O objetivo da CAMARA LATININDIA é trabalhar em conjunto para promover o
aumento e a diversificação das relações econômicas entre os países da América Latina e a Índia.

Para isso, foi acordado criar um Diretório composto pelos presidentes de cada uma das Câmaras, com
uma presidência rotativa anual, de acordo com a ordem alfabética das câmaras, começando pela

presidência do INCHAMPERU.
O trabalho do Conselho de Administração é coordenar a colaboração para:

1. Intercâmbio de informações, boas práticas e publicações
2. Coordenar a organização das visitas às missões de negócios, nos dois sentidos, entre a Índia e a

América Latina.
3. Promover a participação dos negócios nas principais feiras internacionais da Índia e da América

Latina.
4. Organizar webinars, feiras e rodadas de negócios setoriais entre os setores de negócios da Índia e

da América Latina para promover oportunidades de negócios.
5. Organizar outras atividades de interesse comum

Representantes da Câmara de Comércio Indiana da Bolívia participaram como observadores para
ingressar neste projeto em ocasiões futuras. 

Open Mind Brazil



 

A Câmara de Comércio Índia Brasil tem o prazer de anunciar sua mais nova parceira, a Open Mind
Brazil!

A Open Mind Brazil é um projeto sem fins lucrativos, que tem por propósito promover o networking e
compartilhamento de experiências em áreas correlatas entre C-levels de vários setores de atuação.

Isso é feito por meio de entrevistas e encontros, nos quais os C-levels de empresas nacionais e
internacionais têm a oportunidade de interagir entre si e adquirir conhecimentos sobre temas de

interesse profissional.

Estamos muito felizes em apoiar esse projeto e temos certeza de que a parceria trará ótimos frutos!

https://openmindbrazil.com/

 

Conselheiro do Mês
       

 

 

 



 

Para comemorar o início do Conselho Consultivo Índia, gostaríamos de destacar  Sr. Ratan Tata. 

Ratan Tata é o presidente do Tata Trusts, Presidente Emérito da Tata Sons e um dos principais líderes
do  Grupo Tata, conglomerado industrial indiano que abrange diversos setores e se propõe a promover

impactos positivos nas comunidades onde atuam. Ele se mostra apoiador da educação, medicina e
desenvolvimento rural e é considerado um dos principais filantropos da Índia. Sua intenção com o Tata
Trusts é leva-lo a um diferente nível de relevância no século XXI, maximizando os benefícios que os
créditos podem levar às comunidades desfavorecidas, de modo a reafirmar seus desejos de fazer a
diferença e se empenhar cada vez mais em seu caráter filantrópico. Sua atuação no Grupo Tata foi

marcada de modo a ser considerado o líder que mais ocasionou mudanças positivas, construindo um
legado de inovação, de assumir riscos calculados e de resultados extraordinários.

 

 

 



Novos Associados 
       

                       
          

      

  

 
 
 

 



  

     

Clube CCIB  
       

O Clube CCIB faz parte da instituição Câmara de Comércio Índia Brasil desde 2019, o ano de sua
criação, e através deste os associados da Câmara de Comércio Índia Brasil possuem exclusivos em

empresas parceiras.
Conheça os nossos mais novos parceiros:

 

 





Para mais informações entre em nosso site: 
https://www.indiabrazilchamber.org/clube-ccib

 

Próximos Eventos
       

Mesa Virtual entre Índia-Brasil: Oportunidades e Desafios do Setor
de TI e TIes

 
 

 



A FICCI e a Câmara de Comércio Índia-Brasil (CCIB) estão organizando uma mesa redonda virtual
focada entre a Índia e o Brasil - oportunidades e desafios relacionados ao setor de TI e e ITeS em 8 de
julho de 2020, às 18:00 horas (IST) para promover e reduzir proativamente barreiras ao investimento e

ao comércio, respectivamente, no setor de TI e ITeS entre as duas economias. O objetivo deste webinar
é destacar as oportunidades e resolver os desafios enfrentados pelas empresas indianas que trabalham

neste setor, enquanto montam ou fazem negócios no Brasil.  

WEBINAR: Dependência ou Cooperação?
Nova realidade das relações comerciais entre Índia e Brasil

A FCE Pharma criou um  espaço em seu site dedicado ao consumo de conteúdos que podem contribuir
com soluções gerando oportunidades para o sucesso dos negócios de seus clientes.

Assim, em parceria com a CCIB será realizado o Webinar: Oportunidades e desafios em relação aos
mercados na Índia e Brasil, buscando agregar empresas indianas e brasileiras do setor farmacêutico



trazendo informações relevantes que fomentam a relação entre os países. 

O evento será 100% online e ocorrerá no dia 09 de Julho, com duração de uma hora, contando com as
presenças ilustres de importantes parceiros da Câmara de Comércio Índia Brasil, como o Sr.  Fernando

Silva - CEO da Nunesfarma, o Sr. Luis Henrique dos Santos, Gerente de sourcing de ativos
farmacêuticos  da Brainfarma, e Sr. Balaji Subramaniam, GM da Aurobindo, além do Sr. Leonardo

Ananda, Presidente da Câmara de Comércio Índia Brasil e Cônsul Geral Honorário da Índia no Rio de
Janeiro.  

Se inscreva em: https://bit.ly/webinarindiaxbrasil
 

 

Rodadas De Negócios Virtuais Entre Empresas Brasileiras E
Empresas Indianas Do Setor De Tecnologia

 

A Câmara de Comércio Índia Brasil, em parceria com a Electronics and Computer Software Export
Promotion Council (ESC), planeja desenvolver rodadas de negócios virtuais entre empresas brasileiras

e empresas indianas do setor de tecnologia. Estamos compilando informações sobre empresas que
estariam interessadas em participar dessas rodadas de negócios para que a CCIB possa promover

essas interações da melhor forma possível!
Caso tenha interesse, o link do formulário está abaixo:

https://forms.gle/1Nffk5sp4YoPTcj96



Infelizmente, em virtude da evolução da pandemia de Coronavírus no Brasil, a Câmara de Comércio Índia
Brasil informa a suspensão temporária do Seminário: Fazendo Negócios com a Índia - Edição Curitiba.

Buscando garantir a segurança de todos os participantes e respeitar as recomendações das autoridades de
saúde nesse momento complicado, entendemos ser necessário o adiamento do evento.

Agradecemos a compreensão de todos, e pedimos que fiquem atentos às nossas mídias sociais, assim que
possível divulgaremos a nova data para o seminário.

 
 

Artigos
       

Diplomacia COVID Aproxima a Índia dos Países da América Latina e do
Caribe

A Câmara de Comércio Índia Brasil parabeniza seu parceiro Sr. Aravind Krishnan, da Confederation of
Indian Industry (CII), pelo excelente artigo produzido “COVID Aproxima a diplomacia da Índia e dos

Países da América Latina e do Caribe”, mostrando a importância da Índia nesse momento delicado que
o mundo esta passando.

 

"COVID Diplomacy Takes India Closer to the Countries
in Latin America and the Caribbean Region

 
 

 



  

External Affairs Minister of India Dr S Jaishankar exchanging a MoU with External Affairs
Minister of Brazil, Mr Ernesto Araujo, in presence of the Prime Minister of India and the
President of Brazil at New Delhi in January 2020. Photo Source: Twitter of Minister
Araujo @ernestofaraujo

The COVID19 crises has hit countries hard. Both lives and livelihood has been strongly affected. In times
like these, India has established itself as a good and reliable friend of the Latin American and
Caribbean(LAC) countries. India has helped various countries in the LAC region with critical medical
supplies to fight the virus. The India missions in these countries have been doing an outstanding job in
helping people to combat the virus. External Affairs Minister of India, Dr S Jaishankar, has been speaking
with his counterparts in the region on this and how the countries can further their partnership, both
generally and to combat COVID19. Highlights from a few (but not all) of these calls :
Brazil
Brazilian External Affairs Minister, Mr Ernesto Araujo in his conversation with EAM, Dr S Jaishankar,
stressed that Brazil and India together can contribute to the construction of a post-COVID19 international
order founded on common values of democracy, national sovereignty and market economy.
They also talked about deepening strategic partnership, especially in the economic and commercial area.
Minister Araujo also appreciated India’s key role in the supply of critical healthcare items, specifically
hydroxychloroquine, and the prospects for cooperation in this area.
Colombia
Colombian Foreign Minister, Ms Claudia Blum de Barberi, thanked India for including Colombia in the list
of countries that will receive critical healthcare supplies and its ongoing assistance to bring back stranded
Colombians in India. She also strongly agreed with EAM, Dr Jaishankar, to work together with India in the
context of COVID19.
Peru
External Affairs Minister of Peru, Mr. Gustavo Meza-Cuadra, informed that they are grateful for India’s
support in supplying of critical healthcare items to Peru. They also discussed strategies to combat
COVID19 crises. EAM Dr Jaishankar highlighted the online programme of Yoga Team Lima which has
been well received in Peru and indicated that India and Peru will work together for an ITEC exchange of
pandemic experiences and best practices.
Panama
Minister of Foreign Affairs of Panama, Dr Alejandro Ferrer López, appreciated the solidarity of India in
supporting Panama in sending a shipment of medicines and medical equipment to fight COIVD19 including
a donation of 17 different medications to treat COVID19. EAM Dr Jaishankar, appreciated the fact that
Panama wants to make India as number 1 of its priority partners and thanked for taking care of the Indian
community.
Uruguay
Minister of Foreign Affairs of Uruguay, Dr Ernesto Talvi, thanked India for sending critical medical care
items for combating COVID19. They also discussed on furthering bilateral ties, trade and investment
cooperation between the two nations. EAM Dr Jaishankar also said that he is looking forward to welcoming
Minister Talvi to India.
A friend in need is a friend indeed
The LAC Region has been very important for India’s pharmaceutical and healthcare industry. India’s
pharmaceutical exports to the region almost touched USD 1 billion in 2019, an approximate growth 13%
from 2018. Brazil, Colombia, Peru, Chile and Mexico are some of the top importers of Indian
pharmaceuticals in the LAC region.
India has been extending its support to various countries in LAC region in the form of COVID Diplomacy
by supplying and donating critical healthcare items of top quality unlike China, the origin of COVID19
Virus, which has been using this occasion to sell poor substandard medical products across the world. Post-
COVID19, in addition to increased economic activity with the LAC region, hopes are high that India can
relish many more close friends and diplomatic allies to its support at different occasions and international



organisations including the UN. Thus, India has kept up with the famous saying, a friend in need is a
friend indeed." 
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Para se tornar um associado da Câmara de Comércio Índia Brasil e usufruir de seus serviços e
benefícios, entre em contato conosco através dos e-mails:

rio@indiabrazilchamber.org 
inteligencia@indiabrazilchamber.org

E também visite nosso website para mais informações sobre nossos serviços.
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