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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
China e Russia se lançam como defensores do internacionalismo enquanto
os Estados Unidos recua
https://www.pbs.org/newshour/world/china-russia-cast-themselves-as-defenders-of-internationalism-as-u-s-backs-away

PBS NewsHour
28 de Setembro de 2018

Resumo:
Dias depois que o presidente americano Donald Trump denunciou o globalismo perante os
líderes mundiais nas Nações Unidas, China e Rússia posicionaram-se na sexta-feira como
defensores do internacionalismo cumprindo suas promessas, enquanto Washington recua.

02

Soja americana perde participação de mercado da China
https://www.agprofessional.com/article/us-soybeans-losing-market-share-china

AgPro
28 de Setembro de 2018

Resumo:
A guerra de comércio entre China e os Estados Unidos fez com que a China parasse de comprar
soja americana. Agora o país está comprando soja de países como o Brasil e a Argentina.
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Hank Paulson afirma que a guerra comercial com a China pode levar a riscos de longo prazo para os EUA
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-27/hank-paulson-says-china-trade-warrisks-long-term-pain-for-u-s

Bloomberg
27 de Setembro 2018

Resumo:
A guerra comercial com a China pode gerar “perigosos” riscos a longo prazo, pois empresas e
países podem deixar de fazer negócios com os EUA, afirma o ex secretário da fazenda Henry
“Hank” Paulson.
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Exposição sobre Cinturão Econômico da Rota da Seda em Cuba
destaca inciativa da China
http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/26/c_137493843.htm

Xinhuanet
26 de Setembro de 2018

Resumo:
O Cinturão Econômico da Rota da Seda, com seus resultados frutíferos, foi apresentado aos
cubanos na terça-feira em uma exposição que revelou os avanços da iniciativa proposta pela
China há cinco anos.

05

Os Chineses estão mais otimistas quanto ao futuro
https://gbtimes.com/chinese-most-optimistic-about-future-ipsos

gbtimes
24 de Setembro de 2018

Resumo:
Um estudo conduzido pelo Ipsos mostrou que os adultos e os jovens do país estão mais
optimistas sobre o futuro de seu país, anunciou a Fundação Bill & Melinda Gates na
segunda-feira.
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As tarifas entre os EUA e a China entram em vigor, intensificando a
batalha comercial
https://www.pbs.org/newshour/economy/u-s-china-tariffs-go-into-effect-intensifying-trade-battle

PBS NewsHour
24 de Setembro de 2018

Resumo:
A China e os Estados Unidos impuseram novos aumentos tarifários sobre seus produtos na
segunda-feira e Pequim acusou Washington de bullying, não dando nenhum sinal de concessão
em uma batalha sobre tecnologia que está impedindo o crescimento econômico global.
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China está pronta para reforçar a cooperação multilateral com a
comunidade caribenha: Wang Yi
http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/23/c_137487893.htm

Xinhuanet
23 de Setembro de 2018

Resumo:
A China está pronta para reforçar a cooperação com a comunidade caribenha (CARICOM) em
áreas multilaterais, a fim de proteger os direitos e interesses dos países em desenvolvimento,
o Conselheiro Chinês e Ministro de Negócios Estrangeiros Wang Yi afirmou no sábado.
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Navio da marinha chinesa faz visita à Venezuela após visita de Nicolas
Maduro a Pequim
h t t p s : / / w w w. j a p a n t i m e s . co . j p / n e w s / 2 0 1 8 / 0 9 / 2 3 / a s i a - p a c i f i c / c h i n e s e - n avy-ship-makes-maiden-visit-venezuela-beijing-visit-nicolas-maduro/

The Japan Times
23 de Setembro de 2018

Resumo:
Um navio naval chinês viajou para a Venezuela pela primeira vez após a visita do presidente
Nicolas maduro a Pequim este mês, onde pretendia ganhar o apoio da China para a economia
da nação latino-americana que enfrenta problemas.
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China inaugura embaixada na República Dominicana
http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/22/c_137486467.htm

Xinhuanet
22 de setembro de 2018

Resumo:
O hino Nacional da China foi ouvido na República Dominicana na sexta-feira, enquanto a China
abria sua embaixada na capital do país Santo Domingo.
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Os Estados Unidos irá impor novas tarifas sobre $200 bilhões em
mercadorias chinesas
https://www.axios.com/trump-china-tariffs-trade-war-cbaa57e7-1b0c-44b8-962a-c12af338d4e6.html

Axios
15 de Setembro 2018

Resumo:
O Presidente Trump deve anunciar as novas tarifas de prováveis 10% sobre $200 bilhões em
produtos chineses depois que os detalhes finais forem elaborados no fim de semana, afirma o
Wall Street Journal, citando nomes envolvidos no assunto.
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HISTÓRICO RECENTE
Análise de notícia: Porque o comércio global precisa de mudanças urgentes
http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/29/c_137502410.htm

Xinhuanet
29 de Setembro de 2018

Resumo:
O regime de comércio global precisa de grande mudança para evitar perdas reais e
potencialmente desestabilizadoras que resultam dos atritos comerciais crescentes entre os
Estados Unidos e a China e outros países, especialistas afirmam.
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Porque muitos subestimam o verdadeiro poder econômico da China
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/almost-everyone-underestimates-true-economic-power-china/

Resumo:
A economia da China é tão grande - e cresce tão rapidamente - que é difícil entender
verdadeiramente o tamanho de sua influência no resto do mundo, de acordo com o artigo de
David Erickson, conferencista em finanças da Wharton School da Universidade da Pensilvânia.

13

Destaque: Devido ao protecionismo dos EUA, a soja representa ônus
para produtores norte-americanos, mas oportunidade para produtores
brasileiros
http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/27/c_137497361.htm

Xinhuanet
27 de Setembro de 2018

Resumo:
As medidas de protecionismo adotadas pelos Estados Unidos causaram caos no mercado
internacional, e a soja agora representa um fardo para os produtores norte-americanos, mas
oportunidade para os brasileiros.
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Até 2030, as economias como a da China e India continuarão dominando o
ocidente - e influenciarão nossas decisões
https://www.independent.co.uk/voices/hsbc-economies-china-india-emerging-west-east-technology-a8556346.html

The Independent
26 de Setembro de 2018

Resumo:
A China ultrapassará os Estados Unidos e se tornará a maior economia do mundo até 2030,
enquanto a Índia ultrapassará o Japão, Alemanha, Reino Unido e França para se tornar a
número três. As economias dos países emergente como um todo se tornarão maiores do que
as dos países desenvolvidos.
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A guerra comercial de Trump divide o mundo agrícola enquanto a China
exige mudança
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-21/trump-trade-war-is-dividing-farming-world-as-china-demand-shifts

Bloomberg
21 de Setembro de 2018

Resumo:
A soja tornou-se um representante da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com
todos desde o Secretário da Fazenda Steven Mnuchin até o presidente Donald Trump opinando
sobre esta humilde semente oleaginosa. Mas as tarifas também estão gerando conseqüências
pouco conhecidas.
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Em breve, a Guerra comercial entre os EUA e a China pode representar uma
grave ameaça econômica
https://abcnews.go.com/Business/wireStory/us-china-trade-war-pose-economicthreat-57919271

ABC News
18 de Setembro de 2018

Resumo:
Na segunda-feira, Trump intensificou sua guerra comercial com a China, anunciando tarifas
sobre mais de 200 bilhões em mercadorias chinesas, incluindo antenas e outros componentes
eletrônicos incorporados a câmeras, rádios CB e sistemas de detecção. Isso depois que Trump
já havia imposto tarifas sobre 50 bilhões em mercadorias de Beijing, que retaliou da mesma
forma.
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Comentários: As tarifas impostas por trump são só uma brisa para a China
https://www.reuters.com/article/us-andelman-china-commentary/commentary-trump-tariffsonly-a-weak-blow-to-china-idUSKCN1LX2HN

Reuters
17 de Setembro de 2018

Resumo:
A China está totalmente preparada para ganhar qualquer tipo de guerra de tarifas contra
Donald Trump, com algumas estratégias bastante simples que podem ser resumidas com essa
expressão: capitalismo autocrático

