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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Brasil se prepara para o fim da Guerra Comercial entre a China e os  

Estados Unidos

https://www.reuters.com/article/usa-trade-china-brazil/brazil-preparing-for-end-of-us-china-

trade-war-mulls-response-officials-idUSL1N20Z24N

Reuters

13 de março de 2019

Resumo:

Brasil está realizando estudos sobre como o país pode ser afetado com o fim da guerra  

comercial entre a China e os Estados Unidos, que pode ajudar a maior economia da América 

Latina a se preparar caso isso afete as exportações de soja, afirmam experts em agricultura.
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O Presidente do Brasil Jair Bolsonaro aceita convide para visitar a China

https://www.reuters.com/article/us-brazil-china-diplomacy/brazil-president-bolsonaro-ac-

cepts-invitation-to-visit-china-ambassador-idUSKCN1QP1KF

Reuters

8 de março de 2019

Resumo:

O presidente da direita do Brasil Jair Bolsonaro aceitou o convite para visitar a China e está 

avaliando a melhor data para a viagem, afirmou o embaixador da China em Brasília Yang  

Wanming na Sexta-feira.



O futuro da água, o governo Brasileiro passa por desafio [podcast]

https://www.economist.com/podcasts/2019/03/04/the-future-of-water-brazils-government-

is-tested-and-chinas-science-fiction

The Economist

4 de março de 2019

Resumo:

A água potável está se tornando cada vez mais escassa pois a mudança climática e o  

crescimento populacional ameaçam os recursos naturais. Mas o problema maior é a má gestão, 

e não a falta de água. Quando Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil em Janeiro, ele 

mencionou o esforço nacional para melhorar a economia do país e combater o crime e a  

corrupção. Será que ele pode cumprir essas promessas? E como um filme chinês de ficção 

científica de grande repercussão está conseguindo refletir a filosofia do líder do país. 
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HISTÓRICO RECENTE

Porque a China reagiu primeiro ao problema da Boeing 

https://www.wsj.com/articles/why-china-moved-first-on-boeing-11552663949

The Wall Street Journal

15 de março de 2019

Resumo:

Quando a China manteve 96 aviões da Boeing em solo na segunda-feira - dois dias antes dos 

reguladores americanos fazerem o mesmo - o país não estava fazendo só reagindo aos dois 

acidentes fatais da companhia aérea, mas reafirmando sua crescente influência como uma 

superpotência da aviação.
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América Latina e Caribe têm uma difícil luta pela frente

https://www.gfmag.com/magazine/march-2019/hard-struggle-ahead-latin-america

Global Finance

14 de março de 2019

Resumo:

A desaceleração da economia Chinesa e as incertezas comerciais combinadas com certa  

turbulência doméstica deve resultar em um 2019 de baixas expectativas para a América  

Latina.
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China está pronta para levar o poder de volta a Venezuela, Rússia  

continuará comprando óleo

https://www.newsweek.com/china-power-venezuela-russia-oil-1361532

Newsweek

13 de março 2019

Resumo:

A China e a Rússia continuaram a desafiar os Estados Unidos quando se trata da Venezuela, 

prometendo ajudar o governo em crise que virou alvo do presidente Donald Trump.

06



Como o investimento chinês na América Latina está mudando

https://www.americasquarterly.org/content/how-chinese-investment-latin-america-changing

Americas Quarterly

12 de março de 2019

Resumo:

O investimento chinês na América Latina está mudando. Depois de se tornar uma importante 

fonte de fluxo de capital para a América Latina e o Caribe nos últimos 15 anos, outros tipos  

de investidores começam a surgir, interessados em mais do que simplesmente canalizar os 

recursos para infraestrutura, governo e empresas estatais.
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O Ministro das relações exteriores da China, Wang Yi, pede cooperação em 

meio à crescente tensão mundial

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2189174/chinas-foreign-minis-

ter-wang-yi-calls-cooperation-amid-growing

South China Morning Post

8 de Março de 2019

Resumo:

O ministro das relações exteriores chinês Wang Yi apresentou quase 20 perguntas sobre  

tópicos variados durante sua conferência de imprensa anual no National People’s Congress na 

sexta-feira, incluindo relações da China com grande potências e países vizinhos, e diplomacia 

num mundo em rápida mutação, repleto de tensões e incertezas.
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China teme repetir erros históricos com a Venezuela 

https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-venezuela/china-warns-of-repeat-

ing-historys-mistakes-with-venezuela-idUSKCN1QP0CK

Reuters

7 de Março de 2019

Resumo:

O diplomata chinês publicou uma nota pública na sexta-feira contra a interferência nos  

assuntos relativos à Venezuela e a imposição de sanções, afirmando que o passado já os  

ensinou a não escolher o mesmo “caminho desastroso” de antes.
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O Abraço do Chile: Pequim planeja entrar na América Latina 

https://www.ozy.com/fast-forward/the-chile-embrace-beijing-charts-path-into-latin-ameri-

ca/92972

OZY

7 de março de 2019

Resumo:

A recente chegada de 200 ônibus elétricos fabricados pelas empresas chinesas BYD e Yutong 

em Santiago demonstra uma mudança dramática no relacionamento entre a China e a América 

Latina. Funcionários de Santiago dizem que o acordo com a BYD e a Yutong - que fará com que 

a capital do Chile seja a segunda maior frota de ônibus elétricos no mundo, por um preço não 

revelado - é apenas o início do crescimento do investimento chinês na América Latina.
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Alguns produtos agrícolas da América Latina estão no topo da lista  

de compras da China 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-07/transforming-global-agri-trade-chi-

na-s-shopping-list-in-america

Bloomberg

6 de março de 2019

Resumo:

O presidente Donald Trump afirmou que pediu a China para remover imediatamente todas as 

tarifas dos produtos agrícolas americanos, o que pode ser ótimo para os agricultores dos EUA. 

Mas como o comércio global pode mudar com esse acordo?
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América Latina: o fim dos altos e baixos?

https://www.euromoney.com/article/b1dd4cf9mv160j/latin-america-an-end-to-boom-and-

bust

Euromoney

6 de março de 2019

Resumo:

“A Argentina está num precipício, a Venezuela passa por uma crise humanitária e o Brasil está 

começando a sair da sua pior recessão – e atualmente, a América Latina também está. Mas 

alguns países têm demonstrado potencial de crescimento e outros estão tentando solucionar 

seus problemas.”
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Estados Unidos e China buscam um acordo comercial limitado

https://www.reuters.com/article/us-china-trade-kemp/united-states-and-china-inch-toward-

limited-trade-deal-kemp-idUSKCN1QM1P8

Reuters

5 de março de 2019

Resumo:

A China e os Estados Unidos parecem estar avançando em direção a um acordo comercial, os 

líderes dos dois países querem evitar uma possível desaceleração política em suas economias.
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