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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
China está disposta a fazer negócios e investimentos no Brasil
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-28/china-says-willing-to-seek-trade-investments-deals-with-brazil

Bloomberg
28 de março de 2019

Resumo:
A China está disposta a negociar acordos comerciais e realizar investimentos no Brasil,
incluindo um acordo de dupla tributação, como parte de um movimento mais amplo para se
envolver com o gigante de commodities da América Latina, afirmou o novo embaixador de
Pequim em Brasília.

02

Iniciativa Belt and Road da China tem sucesso na Itália
https://www.cfr.org/article/chinas-belt-and-road-gets-win-italy

Council on Foreign Relations
27 de março de 2019

Resumo:
O Presidente chinês Xi Jinping acaba de retornar de uma visita a Europa para promover a
Iniciativa Belt and Road (BRI), parte do plano inédito da China de expandir seu alcance
geopolítico. Enquanto Roma e Pequim assinam um grande acordo, vários líderes europeus
expressaram sua preocupação de que este acordo pode dividir a Europa.
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Guerra comercial de soja entre EUA-China pode destruir 13 milhões de
hectares de floresta tropical
https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/27/us-china-soy-tariff-war-could-destroy-13-million-hectares-of-amazon-rainforest

The Guardian
27 de março de 2019

Resumo:
A floresta amazônica pode ser tornar a maior casualidade da guerra comercial entre os Estados
Unidos e a China, de acordo com um novo estudo que demonstra que houve um aumento no
desmatamento após o choque geopolítico do mercado mundial de soja.
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China defende Venezuela após envio de tropas da Rússia: esse não é
o seu ‘quintal’
https://www.newsweek.com/china-us-venezuela-russia-troops-backyard-1375871

Newsweek
26 de março de 2019

Resumo:
A China defendeu o recente envio de tropas da Rússia para a Venezuela e os EUA reagiu
sugerindo que Moscou e Pequim não tinham o direito de apoiar um governo latino-americano
que não é aprovado por Washington.
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De acordo com algumas fontes, reunião financeira na China é cancelada
devido ao conflito com a Venezuela
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-23/finance-meeting-in-china-said-tobe-canceled-over-venezuela-row

Bloomberg
22 de março de 2019

Resumo:
O Banco Interamericano de desenvolvimento cancelou uma reunião que seria realizada na
China na próxima semana depois que o país se recusou a permitir que os representantes da
oposição da Venezuela participassem dessa reunião.

06

Bolsonaro recebe elogios de Trump, mas poucas concessões
https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-negotiations-analysis/bolsonaro-gets-trumps-praise-but-few-concessions-riling-brazilians-idUSKCN1R12I0

Reuters
20 de março de 2019

Resumo:
O presidente de direita do Brasil, Jair Bolsonaro, ganhou elogios e promessas do
Presidente dos EUA, Donald Trump, em sua visita à casa branca esta semana, mas os negociadores
brasileiros reclamaram que eles foram duros na queda.
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Guedes afirma que o Brasil vai negociar com os EUA e a China
https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/brazils-guedes-says-country-will-tradewith-both-u-s-and-china/

The Rio Times
19 de março de 2019

Resumo:
O Ministro afirmou que o fortalecimento dos laços econômicos com os EUA não significaria que
o Brasil estaria dando as costas a outros importantes parceiros, como a China.

08

HISTÓRICO RECENTE
China reconhece pedido da américa-latina por direitos humanos
https://dialogochino.net/25431-china-acknowledges-latin-american-human-rights-pleas/

Diálogo Chino
29 de março de 2019

Resumo:
Cautelosos, os grupos de sociedade civil irão monitorar a aceitação da China das recomendações
de direitos humanos realizadas no Fórum das Nações Unidas.
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EUA fica cada vez mais solitário na sua tentativa de conter a China
https://www.asiatimes.com/2019/03/opinion/us-becoming-lone-ranger-containing-china/

Asia Times
29 de março de 2019

Resumo:
EUA está cada vez mais sozinho na sua busca por “conter” a China, e por boas razões. Ao
pressionar aliados a bloquear o gigante chinês das telecomunicações Huawei de suas redes de
quinta geração (5G) ele pode retardar seus planos em pelo menos um ou dois anos, e isso pode
custar bilhões de dólares. Impedir que aliados se juntem à Iniciativa do Belt and Road da China
(BRI) é o mesmo que exigir que seus interesses nacionais sejam ignorados.
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Coloque em prática o que promete: a administração de Trump no Caribe
https://theglobalamericans.org/2019/03/put-your-money-where-your-mouth-is-the-trumpadministration-in-the-caribbean/

Global Americans
28 de março de 2019

Resumo:
Em 22 de março de 2019, o Presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se com os líderes de
cinco países caribenhos — Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, Bahamas e República Dominicana — em
seu Resort em Mar-a-Lago. Embora atualmente o Caribe enfrente muitos problemas sérios e
urgentes, foi o Presidente dos EUA que determinou o assunto da reunião. Como resultado, essa
importante reunião girou em torno de duas questões: o envolvimento chinês com o Caribe e o
posicionamento do Caribe em relação à atual crise da Venezuela.
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Ilhas caribenhas se tornam locais importantes para investimento chinês
https://www.rollcall.com/news/congress/caribbean-islands-becoming-hot-spots-for-chinese-investment

Roll Call
25 de março de 2019

Resumo:
“Enquanto a casa branca está focada na guerra comercial, Pequim continua buscando suas
ambições globais. Seus investimentos no caribe levam a presença chinesa até a porta dos EUA,
o que pode contribuir para a rivalidade entre Pequim e Washington.”
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Os pontos fortes e armadilhas da Iniciativa Belt and Road da China após
seis anos
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/3002905/strengthsand-pitfalls-chinas-belt-and-road

South China Morning Post
25 de março de 2019

Resumo:
A Iniciativa Belt and Road está mudando de forma, entrando na Europa, no Pacífico e na
América Latina. Pequim busca, cada vez mais, financiar projetos que simbolizam o
ressurgimento do país, mas deve ter cautela em usar o poder econômico para influenciar a
política.
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A China deve se preocupar com a amizade entre o Presidente Jair
Bolsonaro e Donald Trump?
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3002734/should-china-be-worriedabout-brazilian-president-jair

South China Morning Post
21 de março de 2019

Resumo:
O líder da maior economia da América Latina diz que quer ter laços mais estreitos com
Washington, mas analistas dizem que é improvável que ele prejudique as conexões
econômicas com Pequim; Bolsonaro confirma planos para visitar a China este ano, mas os
detalhes da viagem ainda não foram divulgados.
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Brasil irá priorizar seus próprios interesses, e não os dos EUA, quando o
assunto é a gigante das telecomunicações Huawei
http://www.globaltimes.cn/content/1142718.shtml

Global Times
19 de março de 2019

Resumo:
Mais argumentos surgiram na campanha de Washington contra a gigante de telecomunicações
Huawei, com notícias de que os funcionários do governo americano alertaram os oficiais
brasileiros quanto às suas preocupações em relação à segurança da empresa chinesa.

