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01

NOTÍCIAS MAIS ATUAIS
China procura o apoio das economias emergentes para a diminuição
das tarifas dos EUA
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2155206/china-seeks-emerging-economies-support-pushback-us

South China Morning Post
13 de Julho de 2018

Resumo:
O pedido surge na medida em que líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
se prepararam para a conferência em Joanesburgo.

02

O Brasil nota diminuição no investimento da China após aumento
no primeiro semestre
https://www.reuters.com/article/us-brazil-china-investment/brazil-sees-china-investment-slowing-after-soaring-in-years-first-half-idUSKBN1JZ2LE?il=0

Reuters
9 de Julho 2018

Resumo:
O investimento chinês no Brasil aumentou mais de duas vezes e meia no primeiro semestre
de 2018, comparado ao mesmo período no ano passado, mas espera-se que diminua no
segundo semestre devido a eleição presidencial no Brasil em outubro, afirmou o Ministro
do Planejamento na Segunda-feira.

03

Panama e China iniciam discussões sobre livre comércio, como um
hub regional
https://www.reuters.com/article/us-panama-china-trade/panama-china-start-free-trade-talkseye-regional-hub-idUSKBN1JZ2S9

Reuters
9 de Julho de 2018

Resumo:
Panamá e China iniciaram negociações sobre livre comércio na segunda-feira com o objetivo
de elaborar um acordo que possa transformar o país centro-americano em um hub para produtos chineses na de América Latina.

04

Resurge risco de inflação no Brasil
https://seekingalpha.com/article/4185913-brazils-inflation-risks-resurface

Seeking Alpha
8 de Julho 2018

Resumo:
Há sinais positivos que indicam crescimento global, mas também novos riscos específicos
para os mercados emergentes.

05

HISTÓRICO RECENTE
Os planos de super poderes de Xi Jinping
https://www.wsj.com/articles/mr-xis-superpower-plans-1532013258

The Wall Street Journal
19 de Julho 2018

Resumo:
Na medida em que os EUA recuam, Pequim está expressando com mais ousadia seus planos
de mudar a ordem global e reafirmar seus próprios valores e interesses.

06

Alguns vencedores da guerra do comércio encontram formas de perder
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-19/obvious-trade-war-winner-is-squandering-chance-to-score-windfall

Bloomberg
19 de Julho de 2018

Resumo:
Agora deveria ser um momento de júbilo no sudeste do Brasil. O soja é rainha nestas
terras. E com a guerra comercial entre China e EUA levando os compradores chineses a buscar
intensamente outras alternativas globais para a aquisição de soja, o Brasil seria o
mercado mais lógico

No entanto, os agricultores não só estão deixando de aumentar as vendas pra aproveitar esse
grande aumento na demanda - e nos preços - como também estão as suspendendo.

07

‘A velocidade da China’ a torna um parceiro valioso para a América Latina
na área de infraestrutura
http://www.globaltimes.cn/content/1111266.shtml

Global Times
17 de Julho de 2018

Resumo:
China pode trabalhar com a América Latina na área de infraestrutura.

08

A Iniciativa da Rota da Seda da China’s chega a America Latina
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/10728-China-s-Belt-and-Road-landsin-Latin-America

chinadialogue
11 de Julho de 2018

Resumo:
Participar da iniciativa é fácil para a região, que promete muito e exige pouco, afirma Ricardo
Barrios.

09

EUA pode não querer comércio livre com a China, mas o Uruguai sim
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-11/u-s-may-not-want-free-trade-withchina-but-uruguay-sure-does

Bloomberg
11 de Julho de 2018

Resumo:
Talvez os EUA não queiram brincam com a China, mas o Uruguai está ansioso por isso.

10

O protecionismo de Trump ameaça a América Latina
https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-trade-dispute-impact-latin-americaby-laura-alfaro-et-al-2018-07

Project Syndicate
10 de julho de 2018

Resumo:
Os impactos econômicos da disputa comercial de Donald Trump com a China até agora foram
limitados, mas os países da América Latina estão pagando um preço adiantado. Para uma
região onde muitas economias já são restritas por situações fiscais enfraquecidas, a incerteza
adicional causada pelo protecionismo crescente não é bem vinda.

11

As dificuldades da Iniciativa da Rota da Seda da China estão se espalhando
pelo mundo
https://www.ft.com/content/fa3ca8ce-835c-11e8-a29d-73e3d454535d

Financial Times
9 de Julho 2018

Resumo:
Gerentes de projetos de infraestrutura têm sido enganados por controvérsias locais.

