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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Panamá é o primeiro país a fazer parte da Iniciativa Belt and Road da China 

https://www.neweurope.eu/article/panama-first-in-latin-america-to-join-chinas-belt-and-

road-initiative/

New Europe

7 de Dezembro de 2018

Resumo:

A China conseguiu flexibilizar sua crescente influência internacional em Dezembro quando 

um país estratégico da América Central, o Panamá, se tornou o primeiro na região a concordar 

oficialmente em participar da Iniciativa Belt and Road.  

01



02

Temer adverte seu sucessor, Brasil não conseguirá se isolar do resto  

do mundo. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-06/brazil-lacks-power-to-pursue-isola-

tionism-temer-warns-successor

Bloomberg

6 de Dezembro de 2018

Resumo:

O Brasil não possui poder econômico e político para se isolar do resto do mundo,  

afirmou o Presidente Michel Temer em uma reunião de jornalistas estrangeiros em Brasília na  

quinta-feira.



Panamá concede à China US $1,4 bilhão para construir uma ponte para a 

Iniciativa Belt e Road

https://www.hongkongfp.com/2018/12/05/panama-awards-china-us1-4-billion-build-bridge-

belt-road-initiative/

Hong Kong Free Press

5 de Dezembro de 2018

Resumo:

O governo do Panamá concedeu a um consórcio chinês um contrato de US $1,4 bilhão para 

construir uma ponte sobre o canal do Panamá, um dia após a visita do presidente Xi Jinping 

na terça-feira.

03



Brasil espera recorde em exportação de soja em 2018

https://macauhub.com.mo/2018/12/04/pt-brasil-com-ano-recorde-de-exportacao-de-soja-

em-2018/

Macauhub

4 de dezembro 2018

Resumo:

A Associação Nacional de Exportadores de Cereais (ANEC) anunciou na segunda-feira que no 

final de 2018 o Brasil terá o recorde de 82,5 milhões toneladas em exportações de soja,  

excedendo as exportações de 2017 de 68 milhões toneladas.
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China deve retomar os acordos relacionados a soja com os EUA, mas  

as tarifas são incertas, afirma chefe do USDA

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-agriculture/china-likely-to-resume-us-soy-

deals-but-action-on-tariffs-uncertain-usda-chief-idUSKBN1O229K

Reuters

3 de dezembro de 2018

Resumo:

China provavelmente voltará a adquirir soja americana a partir de janeiro já que o  

fornecimento do Brasil se tornou limitado após corte das importações dos Estados Unidos 

devido à guerra de comércio entre os EUA e a China, afirmou o Secretário da Agricultura  

americano Sonny Perdue na segunda-feira.
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América Latina é o segundo parceiro comercial da China

https://santiagotimes.cl/2018/12/03/latin-america-is-chinas-second-trade-partner/

The Santiago Times

3 de dezembro de 2018

Resumo:

A América Latina ocupa o segundo lugar no ranking de investimentos chineses no exterior, 

sendo que a Ásia é o primeiro, afirma o Ministro do Comércio chinês, acrescentando que a 

China se tornou o segundo maior parceiro comercial da América Latina.
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Guerra comercial EUA-China: acordo para suspender novas tarifas  

comerciais

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46413196

BBC

2 de Dezembro 2018

Resumo:

Presidente americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping concordaram em  

suspender as novas tarifas comerciais por 90 dias para permitir negociações.
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A briga entre China e EUA se torna ameaça global: afirma Scott Morrison 

https://www.afr.com/news/politics/chinaus-spat-now-a-global-threat-scott-morrison-

20181129-h18io8

Australian Financial Review

29 de Novembro de 2018

Resumo:

O primeiro-ministro Scott Morrison implorou à China e aos EUA que usem o encontro dos 

líderes do G20 deste final de semana para acabar com sua guerra comercial, alegando que a 

disputa passou a ser uma verdadeira ameaça à economia global.
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Brasil desiste de sediar o Encontro sobre Mudanças Climáticas em 2019

https://www.nytimes.com/2018/11/28/world/americas/brazil-climate-meeting.html

The New York Times

28 de Novembro de 2018

Resumo:

Esta semana o Brasil desistiu de sediar o Encontro Mundial das Nações Unidas sobre as  

mudanças climáticas em 2019, este foi o último sinal de que a maior nação da América Latina 

não pretende ter papel influente nos esforços para mitigar os efeitos do aquecimento global.
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A China, em competição com os EUA na América Latina, está de olho no 

acordo nuclear da Argentina

https://www.reuters.com/article/us-argentina-china-insight/china-vying-with-u-s-in-lat-

in-america-eyes-argentina-nuclear-deal-idUSKCN1NX0FE

Reuters

28 de Novembro de 2018

Resumo:

Em alguns dias, Argentina e China querem assinar contrato para a construção da quarta  

usina nuclear da nação sul-americana, um projeto de bilhões de dólares que irá consolidar a  

influência de Pequim sobre um aliado regional importante dos EUA.
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Queda na produção: Surto de febre suína na China deve diminuir suas  

importações de soja

https://www.reuters.com/article/us-china-soybean-demand/crop-drop-china-swine-fever-

outbreak-to-curb-its-soybean-imports-idUSKCN1NW0PH

Reuters

27 de Novembro de 2018

Resumo:

As importações de soja da China devem diminuir com o surto de febre suína africana que 

atingiu enormes criações de suínos e diminuiu a demanda pelo ingrediente da ração animal, 

facilitando que os compradores continuem a evitar as importações dos EUA.
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HISTÓRICO RECENTE

Futuro do Brasil é incerto em meio a ideologias opostas de Ministros

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/brazil-future-unclear-amid-opposing-

ideologies-of-ministers/2018/12/07/93b20f20-f9dd-11e8-8642-c9718a256cbd_story.htm-

l?utm_term=.c25fad86418b

The Washington Post

7 de Dezembro de 2018

Resumo:

Com sua posse em poucas semanas, o Presidente eleito Jair Bolsonaro organiza  

Ministérios com visões diferentes sobre questões-chave, como a mudança climática, a economia  

e a China, levantando dúvidas sobre a direção que o líder de extrema-direita pretende levar a 

maior nação da América Latina.
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A guerra comercial entre os EUA e China força Brasil a fazer escolhas  

difíceis

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-12-06/u-s-china-trade-war-offers-brazil-

tough-choices

Bloomberg

6 de dezembro de 2018

Resumo:

Os laços históricos do Brasil com os EUA competem com sua recente confiança no capital e 

clientes chineses.
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Porque a trégua na guerra comercial entre a China e os EUA pode ser  

desfavorável para os agricultores de soja do Brasil

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2176373/why-china-us-trade-war-

truce-could-be-raw-deal-brazils-soybean

South China Morning Post

4 de dezembro de 2018

Resumo:

A promessa de Pequim de comprar mais produtos agrícolas americanos pode transformar a 

abundante safra brasileira em um excesso global, afirma o analista.
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Com novos aliados, a Argentina reavalia sua relação com a China

https://dialogochino.net/with-new-allies-argentina-reassesses-its-relationship-with-china/

Diálogo Chino

3 de Dezembro de 2018

Resumo:

Apesar de concordar com o plano de cooperação para os próximos cinco anos, a visita do  

Presidente chinês Xi Jinping à Argentina terminou sem avanço em muitos assuntos  

estratégicos, trazendo dúvidas sobre o futuro de vários projetos importantes de infraestrutura, 

incluindo a controversa usina nuclear.
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Na Argentina para o G20, Trump deve focar sua atenção na América do Sul

https://theglobalamericans.org/2018/11/while-in-argentina-for-the-g20-trump-should-spare-

some-attention-for-south-america/

The Global Americans

30 de Novembro 2018

Resumo:

“A visita do presidente norte-americano Donald Trump a Buenos Aires ocorre em um momento 

de tumulto internacional... Ele [também] se reunirá com o Presidente chinês Xi Jinping em meio 

a uma guerra comercial bilateral e a incerteza econômica global geradas pelas negociações da 

Ásia e da Europa (Brexit), assuntos que ele também terá que discutir com outros líderes.”

“Neste contexto, a mídia minimizou um dos aspectos centrais da viagem: esta será a primeira 

visita de Trump à América Latina. No entanto, esse deveria ser o assunto principal da viagem.”
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A dupla dependência da América Latina 

https://intpolicydigest.org/2018/11/29/latin-america-s-double-dependence/

International Policy Digest

29 de Novembro de 2018

Resumo:

A América Latina está gradualmente perdendo influência nos assuntos globais e parece  

destinada a divergir cada vez mais intra-regionalmente. O primeiro fato leva à fraqueza e o 

segundo à fragmentação: a mistura de fraqueza e fragmentação piora sua dependência. Alguns 

indicadores, dentre muitos outros, exemplificam essa realidade.
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Como responder ao investimento chinês na América Latina

https://foreignpolicy.com/2018/11/28/how-to-respond-to-chinese-investment-in-latin-amer-

ica/

Foreign Policy

28 de Novembro de 2018

Resumo:

“Os Estados Unidos podem competir sem piorar as coisas.”
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A política da China relacionada a Venezuela está perdendo popularidade  

na China

https://www.americasquarterly.org/content/change-coming-chinas-venezuela-policy

Americas Quarterly

27 de Novembro de 2018

Resumo:

Em meio à hiperinflação e declínio da produção de petróleo, o ceticismo toma conta da aposta 

da China na Venezuela.
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A política baseada no estilo de Trump é uma ideia para melhorar a crise 

brasileira   

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-27/trump-style-foreign-policy-tantaliz-

ing-idea-for-broke-brazil

Bloomberg

27 de novembro de 2018

Resumo:

O próximo governo do Brasil quer uma política externa assertiva baseada no estilo de Trump. 

Só não sabe totalmente como alcançar esse objetivo.
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