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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Exportações de soja brasileira em março deve cair devido à concorrência 

dos agricultores americanos 

https://www.reuters.com/article/us-brazil-soy-exports/brazil-march-soy-exports-seen-down-

on-u-s-competition-farmer-hoarding-idUSKCN1QI5D2

Reuters

1 de março de 2019

Resumo:

Espera-se que as exportações brasileiras de soja caiam em março devido à concorrência dos 

EUA. O acúmulo de soja é resultado dos baixos preços e previsões de menor produção do 

maior exportador mundial da oleaginosa, afirmam especialistas.
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Venezuela: Resolução Americana é vetada pela Rússia no Conselho  

de Segurança das Nações Unidas

https://www.dw.com/en/venezuela-us-resolution-vetoed-by-russia-china-at-un-securi-

ty-council/a-47734238

Deutsche Welle

1 de março de 2019

Resumo:

Rússia vetou uma resolução dos EUA sobre a Venezuela na ONU, alegando que o documento 

foi “elaborado para uma mudança de regime”.



China está de olho no processamento de alimentos a longo prazo no Brasil: 

afirma oficial chinês

https://www.reuters.com/article/us-brazil-china-trade/china-eyes-long-term-food-processing-

deals-in-brazil-chinese-official-idUSKCN1QG2M3

Reuters

27 de fevereiro de 2019

Resumo:

O governo chinês busca impulsionar sua presença no setor de processamento de alimentos 

no Brasil e assinar acordos para o controle da segurança alimentar de maneira conjunta que  

permitam a negociação do fornecimento a longo prazo entre os países, afirmou um oficial 

chinês na quarta-feira.

03



China constrói a maior usina solar da América Latina

https://dialogochino.net/23529-china-builds-latin-americas-largest-solar-plant/

Diálogo Chino

22 de fevereiro de 2019

Resumo:

O que um mega projeto argentino diz sobre o interesse da China em investir em energia solar 

de maneira global?
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Empresas chinesas competem pelo projeto brasileiro de pontes

https://in.reuters.com/article/brazil-infrastructure-bridge/chinese-companies-to-com-

pete-for-brazilian-bridge-project-idINKCN1Q71ED

Reuters India

18 de fevereiro de 2019

Resumo:

A China Communications Construction Co (CCCC) está se preparando para a licitação de  

um projeto de construção de pontes no valor de 5 bilhões de reais ($1.42) no Brasil, afirmou 

especialista na área à Reuters na segunda-feira.
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Rejeitando Maduro, Brasil agora dá seus primeiros passos em direção à 

Venezuela

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-16/quick-to-reject-maduro-brazil-now-

treads-softly-on-venezuela

Bloomberg

16 de fevereiro de 2019

Resumo:

Reconhecimento diplomático de Guaidó já é visto como um grande empurrão; Brasil se  

beneficia de energia elétrica mais barata da Venezuela.
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HISTÓRICO RECENTE

Relações entre China e América Latina aumentam a presença da máfia 

https://dialogo-americas.com/en/articles/chinese-latin-american-relations-increase-ma-

fia-presence

Diálogo Americas

1 de março de 2019

Resumo:

Os grupos criminosos chineses na América Latina estão envolvidos no tráfico de pessoas, no 

narcotráfico, na extorsão corporativa, na corrupção e na falsificação de bens.
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China está desafiando o poder dos EUA ao comprar vários portos ao  

redor do mundo

https://news.vice.com/en_us/article/zmawm8/china-is-challenging-us-power-by-buying-up-

ports-around-the-world

VICE News

28 de fevereiro de 2019

Resumo:

Enquanto a administração de Trump fica focada em guerras comercias, a China encontrou 

uma outra maneira de desafiar o poder dos EUA - usando sua política de desenvolvimento,  

a “Iniciativa Belt and Road”, para avançar seus interesses militares.
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Os agricultores brasileiros perdem negócios enquanto negociações entre 

os EUA e a China melhoram

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-27/brazil-s-farmers-seen-losing-as-u-s-

china-trade-deal-looms

Bloomberg

27 de fevereiro de 2019

Resumo:

Após anos de altos preços, a margem de lucros brasileiros na comercialização de soja pode ser 

negativa; comenta proprietário do maior cultivador de soja do país.
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Qual o papel da América Latina na rivalidade entre os EUA e a China

https://thediplomat.com/2019/02/how-latin-america-factors-into-the-us-china-rivalry/

The Diplomat

27 de fevereiro de 2019

Resumo:

A tecnologia e os investimentos chineses estão atraindo países latino-americanos.
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A China está diminuindo seus empréstimos à América Latina?

https://dialogochino.net/24019-is-china-scaling-back-latin-america-loans/

Diálogo Chino

26 de fevereiro 2019

Resumo:

Novos dados demonstram uma diminuição no número de empréstimos chineses para o  

desenvolvimento.
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Presa no meio da luta de poder da Venezuela, a China avalia suas opções

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2187031/caught-middle-venezue-

las-power-struggle-worried-china-weighs

South China Morning Post

23 de fevereiro de 2019

Resumo:

Autoridades chinesas em Caracas e Pequim estão avaliando como lidar com o presidente  

interino Juan Guaidó; já que o futuro dos projetos chineses de petróleo na Venezuela e cerca 

de US $20 bilhões de dívidas não pagas estão em jogo.
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A China e a Rússia têm laços financeiros profundos com a Venezuela. Isso 

é o que está em jogo

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/02/22/china-russia-have-deep-financial-

ties-venezuela-heres-whats-stake/?utm_term=.3e707097eeb3

The Washington Post

22 de fevereiro 2019

Resumo:

“...Ausentes da [lista de países que apoiam Guaidó] estão dois países com grandes interesses 

financeiros na Venezuela: China e Rússia. Esses país são credores com exposição financeira 

concentrada na Venezuela, mas com objetivos de política externa distintos. Nossa pesquisa, 

refletida em dois relatórios recentemente publicados do Wilson Center, examina as diferenças 

nas relações econômicas entre a China e a Venezuela e entre a Rússia e a Venezuela...”
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A China vai comprar mais soja americana. ‘Boa notícia’ para negociações 

comerciais 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-22/china-will-buy-more-u-s-soybeans-

in-good-news-for-trade-talks

Bloomberg

22 de fevereiro de 2019

Resumo:

USDA afirma que a China está se comprometendo a comprar 10 milhões de toneladas a mais; ‘ 

Demonstração de boa fé pelos chineses’, de acordo com tweet do Secretário Perdue.
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Demanda de soja empurra o agronegócio para as margens da Amazônia

https://dialogochino.net/23265-soy-demand-pushes-agribusiness-to-the-banks-of-the-ama-

zon/

Diálogo Chino

18 de fevereiro de 2019

Resumo:

Índios reclamam da ruptura da rota comercial e temem as pressões migratórias e a poluição.
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