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01

NOTÍCIAS MAIS ATUAIS
A China concede empréstimos para o Brasil no valor de US$ 15 bilhões
em 2016
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/03/06/china-grants-us15-billion-in-loans-to-brazil-in-2016/

Macauhub
06 de março de 2017

Resumo:
Em 2016, as instituições financeiras da China concederam empréstimos para o Brasil no valor
de US$ 15 bilhões, recorde este que coincidiu com um dos anos mais turbulentos do Brasil em
termos políticos e econômicos, segundo o jornal El País Brasil. A China concedeu empréstimos
para a América Latina no valor de US$ 21.2 bilhões em 2016, mais do que os empréstimos
concedidos pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento juntos, e
72% desse total foi para o Brasil. A maior parte dos recursos foram destinados à Petrobrás,
empresa que estava no centro de um escândalo de corrupção e apropriação indébita de
recursos públicos para financiar sua crescente dívida, e os empréstimos estão sendo pagos
com a venda de petróleo para a China.
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As importações chinesas de aço acabado da América Latina aumentaram
35% em janeiro
https://news.metal.com/newscontent/100727424/latin-america%E2%80%99s-finished-steelimports-from-china-surged-35-in-january

SMM News
13 de março de 2017

Resumo:
As estatísticas mais recentes publicadas pelo Instituto Latino-Americano de Ferro e Aço
(ALACERO)

indicam

que

as

importações

chinesas

de

aço

acabado

aumentaram

significativamente em 35% em janeiro deste ano. Além disso, o uso de aço acabado por parte
da América Latina e do Caribe teve queda por volta de 8% no ano anterior.
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HISTÓRICO RECENTE
A maior abertura da China representa oportunidades para a América
Latina: especialistas equatorianos
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-03/07/content_28467704.htm

China Daily
07 de março de 2017

Resumo:
As medidas inéditas de abertura anunciadas pelos líderes da China durante as “duas
sessões” em curso – as reuniões anuais da alta câmara legislativa do país e do órgão consultivo
político – representam oportunidades para a América Latina, disseram especialistas
equatorianos.

As “duas sessões” deste ano, a saber, a 5ª sessão do 12º Congresso Nacional do Povo (NPC) e a
5ª sessão do 12º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC),
serão realizadas nos dias 03 e 15 de março.
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O Brasil quer ampliar a parceria comercial com a China
http://macaudailytimes.com.mo/brazil-wants-expand-trade-partnership-china.html

Macau Daily Times
09 de março de 2017

Resumo:
A China é considerada como o mercado prioritário no plano de trabalho da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), disse o presidente, o embaixador
Roberto Jaguaribe. Neste contexto, o intercâmbio com a região do Grande Delta do Rio
das Pérolas pode ajudar a melhorar o relacionamento entre o Brasil e a China, afirmou o
diplomata durante uma reunião com a delegação de quase 50 representantes de nove
províncias da região, bem como de Macau e Hong Kong, que chegaram a Brasília
na segunda-feira.
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A Iniciativa Belt and Road da China causa euforia e promove transformações: economista mundial renomado
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-03/14/content_28546239.htm

China Daily
14 de março de 2017

Resumo:
O economista renomado Jim O’Neill, que cunhou o termo “BRIC”, disse que a Iniciativa Belt
and Road da China poderia “transformar completamente” o cenário econômico mundial para
melhor. A iniciativa, proposta pela China em 2013, visa construir uma rede de comércio
e infraestrutura que ligue a Ásia com a Europa e a África ao longo das antigas Rotas da Seda.
A iniciativa também mostra o rápido progresso da China em se tornar o centro da esfera
econômica mundial, disse O’Neill.
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Entrevista: O modelo de relações de livre comércio bem sucedido entre o
Chile e a China: especialista
http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/15/c_136130621.htm

China Daily
15 de março de 2017

Resumo:
Levando em conta que o Chile sedia uma reunião de cúpula que poderá traçar as futuras
relações comerciais na Ásia-Pacífico, muitos olhos estão voltados para as contribuições da
China no Diálogo de Alto Nível em Iniciativas de Integração na Ásia-Pacífico: Desafios e
Oportunidades. Um especialista acredita que “os países não podem simplesmente ficar de
braços cruzados, sobretudo se seus interesses em aprofundar a cooperação econômica
coincidirem.” “A China, o Chile e outros países da Ásia-Pacífico que compartilham essa visão
devem estar prontos para envidar todos os esforços necessários para avançar nesta linha”,
disse Juan Esteban Matusalem, presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo
Chile-China (CHICIT) em entrevista com Xinhua.
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Os países da América Latina anseiam pela expansão da zona de livre comércio da Ásia-Pacífico
http://www.globaltimes.cn/content/1037680.shtml

Global Times
14 de março de 2017

Resumo:
O Chile deve realizar um encontro de dois dias sobre a integração econômica da
Ásia-Pacífico que terá início na terça-feira e convidou países, tais como a China, a Coreia do Sul e
a Colômbia, para participar do evento. Tendo em vista que os Estados Unidos saíram da Parceria
Transpacífico, a iniciativa do Chile mostra o desejo dos países da América Latina de expandir
a zona de livre comércio na Ásia-Pacífico.

08

Como a China pode usar os erros dos EUA quanto à TPP para consolidar
suas próprias posições na Ásia-Pacífico
https://sputniknews.com/business/201703151051606145-china-pacific-integration/

Sputnik News
15 de março de 2017

Resumo:
Representantes de 15 países terão reuniões de cunho comercial no Chile nos dias 14 e 15
de março, com a discussão da principal questão da pauta sobre o modo como integrar as
economias e relações comerciais na Ásia-Pacífico. O evento está ocorrendo depois que o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para retirar o país da
Parceria Transpacífico (TPP). Promovida intensamente pelo governo de Barack Obama, a TPP
foi intitulada por Trump como péssima e perigosa para o mercado de trabalho americano.
Comentaristas observam que, embora a China tenha aceitado participar das citadas reuniões
no Chile, Pequim afirmou que estas não estão relacionadas à pauta da TPP.

