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Ofício nº 130/2021 – CRE 

 

Brasília, 8 de setembro de 2021. 

 

 

ASSUNTO:  Convite para Audiência Pública “Novo Banco de Desenvolvimento – NDB 

(“Banco do BRICS”): investimentos e parcerias estratégicas”.  

 

  Na honrosa função de presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

- CRE do Senado Federal, cumpre-me convidar para prestigiar a Audiência Pública na 

CRE, a realizar-se em 16 de setembro de 2021, às 10h, sobre o tema “Novo Banco de 

Desenvolvimento – NDB (“Banco do BRICS”): investimentos e parcerias 

estratégicas” com a participação de Marcos Troyjo, brasileiro Presidente do NDB. A 

audiência se insere no quarto eixo estruturante do Plano de Trabalho da CRE para o biênio 

2021-2022, que aborda parcerias estratégicas. 

 Merece especial atenção da CRE o fato de que o NDB tem recursos da ordem de R$ 

17 bilhões aprovados para projetos de infraestrutura no Brasil. A apresentação do 

Presidente Troyjo esclarecerá as oportunidades de investimento: 

1) Por parte de estados e municípios, via convênios diretos para ações em 

infraestrutura de energia, saneamento, desenvolvimento sustentável entre outras; 

2) Pela iniciativa privada, para infraestrutura em indústria, energia, agricultura e 

pecuária, comércio atacadista e varejista, transporte e turismo; 

3) Para a tão necessária infraestrutura de integração regional entre os países vizinhos 

da América do Sul. 

 Trata-se de uma oportunidade ímpar em um momento em que a economia brasileira 

precisa recuperar-se de modo dinâmico dos efeitos das crises econômica e sanitária em que 

se encontra. Nesse sentido, serão apresentadas informações essenciais para a aplicação 

desses recursos na forma de investimentos em sua atuação. 

Com os protestos de minha mais elevada estima e consideração, 
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