Resumo de notícias
da China
25 de maio de 2019

Sumário
Últimas notícias .................................................................................................................................................................................. 01
Comitê Brasil-China deve acalmar as relações após crítica de Bolsonaro ......................................................................... 01
XI afirma que a China e o Brasil devem considerar um ao outro como oportunidades

............................................. 02

Inadimplência de agricultores brasileiros prejudica comerciantes de soja que apostam na permuta .................. 03
Brasil afirma que a China liberou mais seis exportadoras de carne

.................................................................................. 04

Huawei planeja produzir smartphones no Brasil ............................................................................................................................. 05
Vice-Presidente do Brasil vai à China para reafirmar compromissos .................................................................................. 06
Brasil aproveita o aumento de venda de soja para a China resultante da guerra comercial entre a
China e os EUA ................................................................................................................................................................................................ 07
Exportações de soja do Brasil para a China caem 13% em 2019

...........................................................................................08

Histórico recente ............................................................................................................................................................................... 09
A curiosa ausência da China na conferência de negócios do BRICS ...................................................................................... 09
A corrupção na América Latina está dificultando o desenvolvimento e o investimento na indústria da
construção civil ............................................................................................................................................................................................... 10
China foca na Argentina para acordo nuclear ................................................................................................................................... 11
Encurraladas pelo progresso .......................................................................................................................................................................12
Não esqueça que a China também pode aplicar sanções ............................................................................................................13
O futuro das relações econômicas entre a China e o Brasil ........................................................................................................ 14
Guerra de comércio entre EUA e China define o tom para o panorama global .................................................................. 15
A guerra de comércio entre EUA e China tem sido ótima para os produtores de soja do Brasil.
Mas eles podem cumprir com a demanda que a China exige? ................................................................................................... 16
China pode ignorar a crítica do BRI como forma de ‘diplomacia’? ........................................... ............................................... 17

01

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Comitê Brasil-China deve acalmar as relações após crítica de Bolsonaro
https://foreignbrief.com/daily-news/brazil-china-committee-to-soothe-relations-after-bolsonaro-criticism/

Foreign Brief
24 de maio de 2019

Resumo:
Hoje, o Presidente chinês Xi Jinping irá conhecer o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão
em Pequim para concluir a última rodada de discussões entre a China e o Brasil.
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XI afirma que a China e o Brasil devem considerar um ao outro como
oportunidades
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1SU16R

Reuters Africa
24 de maio 2019

Resumo:
China e Brasil devem se ver como oportunidades e como parceiros para o desenvolvimento,
afirma o Presidente chinês Xi Jinping na visita ao vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão
na sexta-feira.
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Inadimplência de agricultores brasileiros prejudica comerciantes de soja
que apostam na permuta
https://www.reuters.com/article/us-brazil-agriculture-bankruptcy-analysi/brazil-farmer-defaults-burn-soy-traders-betting-on-barter-idUSKCN1SR284

Reuters
21 de maio 2019

Resumo:
A inadimplência de vários agricultores do estado brasileiro com maior produção de soja
está prejudicando os comerciantes globais que estão entre seus credores principais além da
permuta global do maior exportador de soja do mundo.

04

Brasil afirma que a China liberou mais seis exportadoras de carne
https://www.reuters.com/article/us-brazil-trade-china/brazil-says-china-cleared-six-moremeat-exporting-plants-idUSKCN1ST2LA

Reuters
23 de maio de 2019

Resumo:
A China vai permitir as exportações de carne de seis frigoríficos brasileiros já que um surto de
febre suína africana forçou o país a procurar fornecedores alternativos.
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Huawei planeja produzir smartphones no Brasil
https://www.gizchina.com/2019/05/19/huawei-plans-to-localize-smartphone-production-in-brazil/

GizChina
19 de maio de 2019

Resumo:
A fim de dar continuidade ao atual salto no desenvolvimento, a Huawei continua a expandir
nos mercados estrangeiros, incluindo o Brasil. Esta semana, a Huawei anunciou o lançamento
dos telefones celulares Huawei P30 pro e Huawei P30 Lite no Brasil, que marcou o retorno da
Huawei ao mercado brasileiro.
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Vice-Presidente do Brasil vai à China para reafirmar compromissos
https://america.cgtn.com/2019/05/18/brazils-vice-president-heads-to-china-to-reaffirm-commitments

CGTN America
18 de maio de 2019

Resumo:
O vice-presidente do Brasil viaja para Pequim neste fim de semana. Será a primeira de três
visitas entre os dois países. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas o novo
Presidente Jair Bolsonaro se aproximou de Washington durante a guerra comercial entre os
EUA e a China.
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Brasil aproveita o aumento de venda de soja para a China resultante da
guerra comercial entre a China e os EUA
https://www.reuters.com/article/us-brazil-grains/brazil-rides-wave-of-soybean-sales-to-china-as-u-s-trade-war-rages-idUSKCN1SN1Z7

Reuters
17 de maio de 2019

Resumo:
O comércio de soja do Brasil aumentou nos últimos dias, impulsionado pela demanda chinesa,
aumentando as taxas portuárias em meio ao enfraquecimento da moeda brasileira, segundo
analistas.
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Exportações de soja do Brasil para a China caem 13% em 2019
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL5N22R87Y

Reuters
15 de maio de 2019

Resumo:
Exportações brasileiras de soja para a China, o seu maior cliente, caíram 13 por cento nos
primeiros quatro meses de 2019 em comparação a um ano atrás, de acordo com um relatório
da Agência de transporte Cargonave divulgado nessa quarta-feira.
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HISTÓRICO RECENTE
A curiosa ausência da China na conferência de negócios do BRICS
https://thediplomat.com/2019/05/chinas-curious-absence-from-a-brics-business-conference/

The Diplomat
24 de maio de 2019

Resumo:
A conferência da sociedade Euroasiática em Washington teve apresentações de todos os
membros do BRICS – exceto a China.
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A corrupção na América Latina está dificultando o desenvolvimento e o
investimento na indústria da construção civil
https://www.designbuild-network.com/comment/corruption-in-latam-construction-industry/

Design Build Network
24 de maio de 2019

Resumo:
A corrupção na América Latina é uma das maiores ameaças da região, dificultando o
desenvolvimento e o investimento em setores críticos, como transporte, energia e
telecomunicações, com milhões de dólares muitas vezes sendo usados em subornos para
contratos de obras públicas.

11

China foca na Argentina para acordo nuclear
https://dialogochino.net/27282-china-eyes-argentina-in-global-nuclear-roll-out/

Diálogo Chino
23 de maio de 2019

Resumo:
Com sustos, emissões e segurança em jogo, Argentina e China pretendem firmar acordo de
energia nuclear.
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Encurraladas pelo progresso
https://dialogochino.net/27080-besieged-by-progress/

Diálogo Chino
20 de maio de 2019

Resumo:
Comunidades do Maranhão consideradas ‘antidesenvolvimento ‘, resistem a um porto chinês,
enquanto seus direitos são ignorados.
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Não esqueça que a China também pode aplicar sanções
https://www.thenational.ae/business/comment/don-t-forget-that-china-can-levy-sanctionstoo-1.863395

The National
19 de maio de 2019

Resumo:
Em breve, embargos sobre petróleo e gás podem ser substituídos para os principais minerais
da energia moderna.
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O futuro das relações econômicas entre a China e o Brasil
https://news.cgtn.com/news/3d3d774d77637a4e34457a6333566d54/index.html

CGTN
19 de maio de 2019

Resumo:
“Durante esse ano de 2019 já podemos prever um futuro brilhante, mas complexo para
as relações econômicas entre a China e o Brasil. Uma agenda econômica muito positiva
coloca comércio e investimentos como os principais pilares desse futuro. No entanto, com as
recentes eleições em 2018, o Brasil está passando por uma situação político-econômico muito
complexa.”
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Guerra de comércio entre EUA e China define o tom para o panorama global
https://gulfnews.com/business/us-china-trade-war-sets-tone-for-global-outlook-1.64048747

Gulf News
19 de maio de 2019

Resumo:
Investidores, empresas e consumidores arriscam retrair até que o panorama seja mais claro.
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A guerra de comércio entre EUA e China tem sido ótima para os
produtores de soja do Brasil. Mas eles podem cumprir com a demanda que
a China exige?
https://www.scmp.com/business/companies/article/3010480/us-china-trade-war-has-beenboon-brazils-soybean-farmers-can

South China Morning Post
17 de maio 2019

Resumo:
Exportações americanas de soja para a China reduziram pela metade desde que Beijing impôs
taxa punitiva de 25 por cento em julho; As condições meteorológicas ameaçam colheita deste
ano enquanto agricultores brasileiros buscam um aumento de 30 por cento na demanda de
exportações para a China.
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China pode ignorar a crítica do BRI como forma de ‘diplomacia’?
http://the-japan-news.com/news/article/0005735847

The Japan News
13 maio 2019

Resumo:
Será que a China pode dar assistência ao desenvolvimento de alta qualidade com
responsabilidade? Suas ações de agora em diante serão postas à prova.

