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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
A empresa chinesa Foton estuda comprar fábrica na Ford no Brasil
https://www.reuters.com/article/us-ford-brazil-foton/chinas-foton-considers-acquisition-of-a-ford-plant-in-brazil-newspaper-idUSKCN1RO1GQ

Reuters
12 de abril 2019

Resumo:
A empresa chinesa Beiqi Foton Motor Co Ltd estuda adquirir a fábrica brasileira da Ford Motor
Co na cidade industrial de São Bernardo do Campo, informou o jornal valor econômico na sexta
feira.

02

Será que o Brexit é bom para o Brazil?
https://brazilian.report/money/2019/04/11/brexit-brazil-exports/

The Brazilian Report
11 de abril de 2019

Resumo:
Desde 2016, o mundo tem acompanhado o Reino Unido negociar seu afastamento da União
Europeia. Enquanto os europeus continentais tentam evitar um surto de taxas de importação
e barreiras comerciais pós Brexit, as empresas brasileiras viram uma oportunidade que pode
gerar até 1.700.000.000 Euro em ganhos ao ano.
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Bolsonaro planeja novas viagens aos EUA, China e países do oriente médio
https://www.reuters.com/article/us-brazil-bolsonaro/brazils-bolsonaro-plans-new-trip-to-u-schina-and-middle-eastern-countries-idUSKCN1RL1VY?il=0

Reuters
9 de abril de 2019

Resumo:
O presidente brasileiro Jair Bolsonaro informou na terça-feira que está planejando novas
viagens para os Estados Unidos, China e países do Oriente Médio nos próximos meses.

04

Brasil tira vantagem da guerra comercial entre os EUA e a China
https://www.weeklytimesnow.com.au/agribusiness/cropping/brazil-cashes-in-onus-china-trade-war/news-story/fc605daf5570950b9fa551d998474428?nk=69c88079ae732107b0b5801be7cb0019-1555096659

The Weekly Times
9 de abril 2019

Resumo:
“Das 6.450.000 toneladas de soja que o Brasil exportou em fevereiro, 67% foram para a China.
...
A entrada de soja na China de produtores da América do Sul é possivelmente resultado das
tensões comerciais contínuas entre os EUA e a China, já que as taxas de importação de soja dos
EUA levaram a China a procurar outros fornecedores”.

05

O impacto silencioso da Niobium no Brasil

https://dialogochino.net/25605-niobiums-silent-impact-in-brazil/

Diálogo Chino
5 de abril de 2019

Resumo:
Siderúrgicas chinesas impulsionam a produção de metais em Goiás e em Minas Gerais
enquanto acusações de poluição aumentam.

06

Como a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil
https://brazilian.report/money/2019/04/04/china-brazil-biggest-trade-partner/

The Brazilian Report
4 de abril de 2019

Resumo:
Quando o Presidente Jair Bolsonaro visitou os Estados Unidos no mês passado, vários
segmentos da indústria não foram abordados. Com a ala ideológica do governo de Bolsonaro
defendendo o alinhamento total com os EUA, cresce o receio de que isso possa gerar um efeito
negativo sobre o relacionamento do Brasil com seu maior parceiro comercial: a China.

07

HISTÓRICO RECENTE
Relatório é enviado ao Congresso Americano sobre o engajamento da
China com a América Latina e o Caribe
https://news.usni.org/2019/04/12/report-to-congress-on-chinas-engagement-with-latin-america-and-the-caribbean

U.S Naval Institute
12 de abril de 2019

Resumo:
“Com o aumento do engajamento da China com a América Latina e o Caribe nos últimos 20
anos, oficiais americanos levantaram questões sobre possíveis implicações para os interesses
dos EUA na região. O engajamento da China com a região cresceu significativamente desde
2001, particularmente em termos diplomáticos e econômicos.

08

Como Trump prejudicou o melhor amigo de Washington na América Latina
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27751/how-trump-undermined-washington-sbest-friend-in-latin-america

World Politics Review
11 de abril 2019

Resumo:
“Em um de seus últimos impulsos não diplomáticos, o presidente Donald Trump
inesperadamente criticou o maior aliado dos Estados Unidos na América Latina, o
presidente colombiano, Ivan Duque. Os comentários chocaram Duque e grande parte da
Colômbia, mostrando que há riscos para os políticos de todo o mundo que se alinharam com o
presidente Trump, que além de não ser popular em seu próprio país, também maltrata amigos
de Washington”.

09

FMI diminui 3,3% da estimativa de crescimento global em meio a tensões
comerciais
https://www.channelnewsasia.com/news/business/imf-cuts-global-growth-estimate-tradetensions-brexit-economy-11427354

Channel NewsAsia
9 de abril de 2019

Resumo:
Na terça-feira (9 de abril) o Fundo Monetário Internacional diminuiu suas previsões de
crescimento econômico global para 2019 e advertiu que o crescimento pode diminuir ainda
mais com as atuais tensões comerciais e a potencial saída desordenada do Reino Unido da
União Europeia.

10

China afirma que irá evitar que haja aumento de dívida para os países
participantes do BRI
http://www.china.org.cn/business/2019-04/08/content_74656007.htm

China.org.cn
8 de abril de 2019

Resumo:
Li Chengwen, embaixador chinês do fórum de cooperação entre China e países Árabes, negou,
nesse domingo a crítica de que a Iniciativa Belt and Road da China (BRI) será uma “armadilha
para dívidas” para alguns países participantes.

11

EUA reclama do aumento exagerado de construções da China que se
espalham pelas Américas
https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/chinas-construction-binge-spreads-to-americas-rattles-us/articleshow/68766322.cms

Times of India
7 de abril de 2019

Resumo:
A expansão da China na América Latina de sua Iniciativa Belt and Road para construir
portos e outras instalações relacionadas ao comércio está alarmando Washington, que teme as
ambições de Pequim numa região vista pelos líderes americanos como sendo exclusiva dos
EUA desde o século XIX.
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Japão elogia cooperação de infraestrutura com Panamá enquanto China
aumenta seu investimento na área
https://thediplomat.com/2019/04/japan-praises-infrastructure-coop-with-panama-as-china-also-ramps-up-investment/

The Diplomat
6 de abril de 2019

Resumo:
Os esforços do Japão para impulsionar a conectividade latino-americana são destaque na
visita do presidente Juan Carlos Varela à Tóquio.

13

América Latina: uma região no meio do fogo cruzado do comércio
https://www.publicfinanceinternational.org/feature/2019/04/latin-america-region-caught-trading-crossfire

Public Finance International
5 de abril de 2019

Resumo:
O protecionismo do Presidente Trump está piorando a dor de cabeça fiscal da América Latina.
Relata Gavin O’Toole.

14

Por que os EUA estão buscando parceria com o Brasil na corrida espacial
contra a China
https://thehill.com/opinion/international/436967-why-the-us-is-partnering-with-brazil-inspace-race-against-china

The Hill
2 de abril de 2019

Resumo:
Os EUA deram um grande passo em março para fortalecer a colaboração com o Brasil. O
Presidente Trump e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro recentemente concordaram em
aumentar a cooperação espacial através de um acordo de proteção de tecnologia (TSA).

