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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Chile para a China: transforme nosso país em seu hub de negócios na
América Latina
https://www.reuters.com/article/us-chile-china/chile-to-china-let-us-be-your-business-hubin-latin-america-idUSKCN1S12DO

Reuters
25 de abril de 2019

Resumo:
O presidente chileno Sebastian Pinera iniciou o fórum de investimentos na China na
quinta-feira convidando o gigante asiático a usar o Chile como hub para realizar negócios na
América Latina, mesmo depois do aviso de Washington para que o Chile prosseguisse com
cautela.
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A chinesa Tencent apoia o start up argentino de Mobile Banking Uala
https://www.reuters.com/article/us-argentina-economy-tencent-holdings/chinas-tencent-backs-argentina-mobile-banking-startup-uala-idUSKCN1RZ1X2?il=0

Reuters
23 de abril de 2019

Resumo:
A gigante chinesa da tecnologia Tencent Holdings Ltd investiu no serviço bancário móvel
argentino Uala, que também tem George Soros e Point72 Ventures LLC como alguns de seus
investidores, afirma o fundador da start-up.
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Fatal febre suína destrói criação de suínos na China e abala os mercados
mundiais de alimentos
https://www.ft.com/content/041fd63a-6143-11e9-a27a-fdd51850994c

Financial Times
22 de abril de 2019

Resumo:
A criação de suínos da China, a maior do mundo, pode diminuir em quase um terço, perdendo
130m de animais com a febre suína africana que está destruindo as criações do país.

O surto deve remodelar os mercados de proteína animal em todo o mundo, aumentando
os preços da carne, enquanto a China, o principal consumidor e produtor de carne suína, se
prepara para anos de escassez e interrupções em seu suprimento de alimentos.
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Segundo fórum da Iniciativa Belt e Road pretende focar na abordagem
multilateral da iniciativa
http://www.china.org.cn/opinion/2019-04/21/content_74699992.htm

China.org.cn
21 de abril de 2019

Resumo:
Após o sucesso do primeiro Forum International de Cooperação da Iniciativa Belt and Road
(BRF) em maio de 2017, a China vai sediar o segundo BRF com o tema “Cooperação da
Iniciativa Belt and Road: Construindo um Melhor Futuro Compartilhado”, no final deste mês em
Pequim.
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Brasil destaca vários setores para a cúpula do BRICS de 2019
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/brazil-outlines-slew-of-sectors-for-2019-brics-summit-under-its-presidency/articleshow/68967255.cms

The Economic Times
20 de abril de 2019

Resumo:
Entre as prioridades anunciadas pelo Brasil estão a cooperação inovadora e técnico-científica,
a economia digital e a luta contra o crime organizado e a lavagem de dinheiro, afirmam fontes
do governo brasileiro.
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Investimento Estrangeiro Direito (IDE) da China na América Latina diminui
https://dialogochino.net/25775-chinese-foreign-direct-investment-to-latin-america-slows/

Diálogo Chino
17 de abril de 2019

Resumo:
Novos dados demostram o terceiro ano de diminuições do IDE chinês na região e mudança
para novos países e setores.
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HISTÓRICO RECENTE
Iniciativa Belt and Road: A nova face da China na América Latina
https://dialogochino.net/26121-belt-and-road-the-new-face-of-china-in-latin-america/

Diálogo Chino
25 de abril de 2019

Resumo:
O segundo Fórum da Iniciativa Belt and Road acontece em Pequim, com a iniciativa
enfrentando desafios diplomáticos.
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Investimentos ecológicos da China não vão desfazer os danos ambientais
causados pelo país na América Latina
https://www.cfr.org/blog/chinas-green-investments-wont-undo-its-environmental-damage-latin-america

Council on Foreign Relations
25 de abril de 2019

Resumo:
Mesmo com o aumento de painéis solares, ônibus elétricos e turbinas eólicas, o uso de
combustíveis fósseis e a demanda por commodities continuam a degradar o meio ambiente da
América Latina.
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Os investimentos chineses One Belt, One Road no Camboja são analisados
no Fórum que se inicia em Pequim
https://www.theepochtimes.com/chinas-one-belt-one-road-investments-in-cambodia-underscrutiny-as-beijing-forum-commences_2892724.html

The Epoch Times
24 de abril de 2019

Resumo:
Enquanto a China convida líderes e representantes mundiais para a capital para realizar
acordos de investimentos durante o Fórum da Iniciativa Belt and Road que se inicia no dia 25
de abril, críticas surgem sobre o impacto negativo destes acordos para os países participantes.
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Bolsonaro planejava atingir a China. Mas a realidade é diferente agora.
https://www.americasquarterly.org/content/china-brazil-trade

Americas Quarterly
23 de abril de 2019

Resumo:
Jair Bolsonaro foi duro com a China durante sua campanha, mas mudou seu tom agora que
tomou posse. Profundas conexões de negócios ajudam a explicar a mudança.
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A influência global da China está se expandindo
https://intpolicydigest.org/2019/04/23/china-s-global-influence-is-expanding/

International Policy Digest
23 de abril de 2019

Resumo:
“Pequim está expandindo sua influência de várias formas, nenhuma tão importantes
quanto sua crescente influência na imprensa ocidental. Sua mídia estatal está expandindo sua
integração com mídias ocidentais, como parte da tentativa de Pequim de influenciar negócios
estrangeiros”.
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O que um controverso acordo em El Salvador diz sobre os planos da China
https://www.americasquarterly.org/content/controversy-el-salvador-china

Americas Quarterly
23 de abril de 2019

Resumo:
“Em julho passado, o presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, propôs designar 14%
do território de seu país — e cerca de metade da sua costa — como uma “zona econômica
especial” (SEZ).

As SEZs são tipicamente cheias incentivos fiscais para todo tipo de atividade, desde energias
renováveis até investimentos agrícolas. Mas este em especial parece mais um grande jogo
diplomático: com a piora na guerra comercial entre Donald Trump e a China, o SEZ de Cérens
pareceu ter sido projetado especificamente para favorecer Pequim”.
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Donald Trump é duro com a Venezuela, mas a China, Rússia e seu próprio
isolamento diplomático o deixam de mãos atadas
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/3006902/donald-trump-talkstough-venezuela-china-russia-and-his-own

South China Morning Post
22 de abril de 2019

Resumo:
“Se os EUA querem ajudar aqueles que sofrem com a ditadura de Maduro, ele precisa se
reconciliar com seus aliados, que foram ofendidos pelo seu Presidente, especialmente na
América Latina.”
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Os EUA tentam vencer a China
https://foreignpolicy.com/2019/04/20/catching-china-by-the-belt-and-road-international-development-finance-corp-beijing-united-states/

Foreign Policy
20 de abril de 2019

Resumo:
Como Washington pode vencer a tentativa de Pequim de obter influência global.
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As críticas dos EUA às conexões latino-americanas da China são infundadas
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/3007028/us-criticism-chinas-latin-american-links-without-evidence

South China Morning Post
20 de abril 2019

Resumo:
“Os governos da América Latina têm o direito de escolher com quem trabalham. A China não
está tentando competir com os EUA. Seus objetivos são claros – cooperações e parcerias que
levam ao desenvolvimento e à prosperidade de todos os envolvidos”.
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Empresas estatais da China sofrem pressão dos investidores estrangeiros
para aumentar a transparência
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3006594/chinas-state-ownedfirms-under-pressure-foreign-investors

South China Morning Post
17 de abril de 2019

Resumo:
Os movimentos recentes de algumas empresas estatais chinesas para impulsionar a
transparência na gestão da cadeia de fornecimento causaram o aumento do preço de suas
ações; os consumidores chineses estão insatisfeitos com os serviços dos setores financeiro e
de varejo, e estão pressionando para que haja uma reforma.

17

Impacto ecológico da soja no Brasil
https://dialogochino.net/25882-tracking-chinas-soy-footprint-in-brazil/

Diálogo Chino
16 de abril de 2019

Resumo:
Novo relatório conecta a soja brasileira exportada para a China com o desmatamento em
alguns municípios.

