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O representante da rede de supermercados em Argel, Samer Khamissy, esteve no estande da 
Câmara Árabe na Feira Internacional de Argel e disse ter interesse em importar do Brasil jogos 
de jantar e utensílios de cozinha. 

A rede de supermercados Carrefour em Argel, capital da Argélia, quer importar jogos de jantar 
e utensílios de cozinha brasileiros. O pedido foi feito pelo representante argelino da cadeia, 
Samer Khamissy, ao secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Michel Alaby, 
que estava domingo (08) no estande da entidade na Feira Internacional de Argel, que segue 
até dia 13. 

O Carrefour de Argel já importa produtos brasileiros, porém, a compra não é realizada 
diretamente das empresas nacionais e foi por esse motivo que Khamissy foi ao estande da 
Câmara Árabe no evento. Segundo o assistente de comércio exterior da entidade, Rafael 
Abdulmassih, que está na feira, o representante argelino quer 100 mil canecas de cerâmica ou 
porcelana; 6 mil kits de jantar para quatro pessoas e 2,4 mil kits para oito pessoas; 4 mil 
panelas para diversas utilidades em aço, alumínio e teflon; e 12 mil talheres de diversos tipos. 

O pedido já foi passado para o Departamento de Comércio Exterior da Câmara Árabe que ficou 
de mandar os contatos das empresas brasileiras que têm capacidade para atender a demanda. 
No estande da entidade, estão presentes o frigorífico Minerva, a construtora Andrade 
Gutierrez, as tradings Singular e Belux e a Gnatus, de equipamentos odontológicos. 

De acordo com Abdulmassih, o estande da Câmara Árabe recebeu visitantes interessados em 
importar açúcar, madeira para a fabricação de móveis e para utilização em construção civil e 
alimentos congelados. Um dos visitantes disse que busca parcerias no setor de congelados, 
principalmente legumes e batatas fritas, pois sua empresa é uma grande distribuidora de 
alimentos. 

O embaixador do Brasil em Argel, Sérgio Danese, esteve ontem no estande conversando com 
os empresários brasileiros participantes. Ele também acompanhou o presidente argelino 
Abdelaziz Bouteflika pela feira, que foi aberta ao público no sábado. Essa é a 41ª edição da 
mostra, que é multissetorial e conta com a participação de duas mil empresas de cerca de 30 
países. A organização do evento espera receber 500 mil visitantes. 
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