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01

NOTÍCIAS MAIS ATUAIS
Bunge sofre perda de soja após aposta errada na guerra comercial
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-01/bunge-profit-trails-estimates-onloss-from-soybean-contracts

Bloomberg
1 de Agosto de 2018

Resumo:
A Bunge Ltda., uma das maiores comerciantes e processadoras agrícolas, sofreu uma perda
inesperada no segundo trimestre após ter sido enganada por mudanças de preços no mercado
de soja devido à guerra comercial dos EUA com a China e uma seca na América Latina.

02

Brasil afirma que a China deve avaliar suas barreiras comerciais em
relação ao açúcar e aves
https://www.reuters.com/article/us-brazil-trade-temer/brazil-says-china-to-evaluate-trade-barriers-on-sugar-poultry-idUSKBN1KK21F

Reuters
30 de Julho de 2018

Resumo:
O presidente Chinês Xi Jinping informou ao presidente do Brasil Michel Temer que o país irá
avaliar as barreiras comerciais que o país impôs sobre a importação de açúcar e aves do Brasil,
Temer afirmou na segunda-feira.

03

BRICS se une pelo livre comércio
http://www.globaltimes.cn/content/1112610.shtml

Global Times
26 de Julho de 2018

Resumo:
A cooperação internacional defendida pelos países do BRICS está contribuindo para uma
ordem mundial mais justa e mais aberta, os analistas salientaram na quinta-feira enquanto os
maiores países em desenvolvimento do mundo expressavam forte oposição ao protecionismo
durante sua conferência na África do Sul.

04

Entrevista: Parcerias de negócios são a chave para revelar o potencial do
BRICS, afirma especialista brasileiro
http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/26/c_137349884.htm

Xinhuanet
26 de Julho de 2018

Resumo:
Os países do BRICS precisam buscar parcerias estratégicas de negócios nos principais setores
econômicos para fortalecer suas relações e estimular a cooperação, afirmou um renomado especialista em política externa brasileira.

05

HISTÓRICO RECENTE
China usa a Iniciativa da Rota da Seda para rebater críticas de
comércio injusto
https://www.nation.co.ke/news/China-defends-Africa-trade-ventures/1056-4696338108bmuaz/index.html

Daily Nation
3 de agosto de 2018

Resumo:
O governo chinês está defendendo sua associação com países em desenvolvimento,
argumentando que continuará a apoiar o livre comércio e a lutar contra medidas “reversas”
que vão contra a livre iniciativa.

06

Na busca por conhecimento global: Área nova chinesa estuda políticas
https://thediplomat.com/2018/08/in-pursuit-of-global-know-how-chinas-new-area-studiespolicy/

The Diplomat
3 de Agosto de 2018

Resumo:
Beijing está tentando promover especialização em regiões e países estrangeiros.

07

De olho na China, Pompeo prevê ‘pagamento antecipado’ nos
investimentos na Asia
https://www.washingtontimes.com/news/2018/jul/30/mike-pompeo-previews-down-payment-asia-investment/

The Washington Times
30 de Julho de 2018

Resumo:
Na segunda-feira, o secretário de estado Mike Pompeo falou sobre planos de um grande
aumento no investimento público e privado dos EUA em toda a Ásia para financiar tecnologia,
infra-estrutura e iniciativas relativas a energia, enquanto a China inunda a região com seus
próprios projetos de investimento e infra-estrutura.

08

A viagem de Xi Jinping’s para a África consolida as conexões crescentes do
continente com a China, e com os empréstimos de Beijing
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2157295/xi-jinpings-trip-africa-cements-continents-growing-ties

South China Morning Post
29 de Julho de 2018

Resumo:
Há preocupações de que o ambicioso estimulo para projetos da Iniciativa da Rota da Seda pode
deixar os países africanos em dívida.

09

China precisa estimular a economia devido a pressão dos EUA
http://www.globaltimes.cn/content/1112911.shtml

Global Times
29 de Julho de 2018

Resumo:
Enfrentando uma ofensiva implacável do comércio dos EUA, os dirigentes políticos da
China devem manter-se calmos e prontos para reabastecer sua caixa de ferramentas para que
possam injetar mais estímulo para reforçar a economia, caso haja qualquer enfraquecimento.

10

China expande seu alcance na América Latina a partir de uma estação
espacial na Argentina
https://www.nytimes.com/2018/07/28/world/americas/china-latin-america.html

The New York Times
28 de Julho de 2018

Resumo:
Nosso correspondente foi para os desertos da Patagônia para examinar como a China garantiu
sua nova base, um símbolo da sua influência crescente na região.

11

Os escritórios Chineses devem adaptar seus projetos do LAC para suprir
necessidades locais
http://www.globaltimes.cn/content/1112604.shtml

Global Times
26 de Julho de 2018

Resumo:
O caminho para a cooperação econômica entre a China e os países da América Latina tem
sido um pouco turbulento. Quando chegaram ao LAC, as companhias chinesas adotaram um
antigo modelo de cooperação, que funcionou bem na África. Mas a situação é bem diferente
na América Latina. Os sistemas legais bem estruturados, os sindicatos poderosos e a presença
de outros países foram novidade para os investidores chineses. Isto afetou as companhias
chinesas, desacelerando seu progresso.

12

Estar “aberto a negócios” é uma das maiores razões

para o

crescimento econômico da China: afirma especialista britânico
http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/24/c_137344290.htm

Xinhuanet
24 de Julho 2018

Resumo:
Estar “aberto a negócios” é uma das razões para o crescimento econômico da China, que vai
continuar a crescer cerca de 6,5 por cento, afirma John Ross, professor sênior do Instituto de
Estudos Financeiros da Universidade de Renmit da China.

13

Ordem mundial Chinesa
https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/07/23/china-world-order/?utm_term=.9e11c11dac99

The Washington Post
23 de Julho de 2018

Resumo:
No início deste mês, 16 chefes de estado da Europa Central e Oriental reuniram-se em torno
de uma única potência estrangeira em Sofia, Bulgária. A força central não era a União Européia,
a Rússia ou os Estados Unidos, que historicamente têm conexões culturais, políticas e de
segurança mais significantes nesta região. No entanto, China estava no centro - e se torna cada
vez mais pelo mundo.

14

A America Latina ultrapassa os EUA na área de comércio
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-07-23/latin-america-looks-past-u-s-ontrade

Bloomberg
23 de Julho 2018

Resumo:
Enquanto Trump rejeita o livre comércio, os vizinhos dos EUA procuram novos parceiros.

