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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

China está abaixando as taxas para outros países em meio à guerra  

comercial com os EUA

https://www.cnbc.com/2019/06/19/china-lowers-trade-barriers-for-other-countries-amid-us-

tensions.html

CNBC

19 de Junho de 2019

Resumo:

Pequim aumentou as taxas sobre as exportações americanas em resposta ao aumento das 

taxas impostas pelo EUA e reduziu as barreiras comerciais para outros países, de acordo com 

uma análise realizada pelo Instituto Peterson de Economia Internacional.
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Em meio a abundância na exportação de carne para a China, o Brasil sofre 

com aumento do preço do milho

https://www.reuters.com/article/us-brazil-corn-meatpacking/soaring-corn-prices-pinch-bra-

zil-meatpackers-amid-chinese-meat-bonanza-idUSKCN1TI1YQ

Reuters

17 de Junho de 2019

Resumo:

Os criadores brasileiros de suínos e aves, que se beneficiaram com o aumento das  

exportações para a China devido ao surto de febre suína africana, estão começando a sofrer  

como o aumento dos preços do milho, o principal alimento na criação dos animais.



Baixo estoque Chinês e problemas com o fornecimento do Brasil  

aumentam o preço do minério de ferro 

https://www.smh.com.au/business/companies/china-supply-concerns-and-brazil-woes-send-

iron-ore-price-soaring-20190614-p51xt9.html

The Sydney Morning Herald

14 de Junho de 2019

Resumo:

Uma redução significativa nos estoques de minério de ferro da China e as conseqüências de 

um desastre ambiental que aconteceu no Brasil levaram o maior exportador da Austrália a 

receber $US 110 por tonelada, pela primeira vez em mais de cinco anos.
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Brasil cancela suspensão das exportações de carne bovina para a China

https://www.reuters.com/article/us-brazil-beef-exports-china/brazil-lifts-suspension-of-beef-

exports-to-china-idUSKCN1TE2BW

Reuters

13 de Junho de 2019

Resumo:

O governo do Brasil afirmou na quinta-feira que cancelou a suspensão das exportações de 

carne bovina para a China após um caso atípico de doença da vaca louca, levando a um  

aumento nas ações da Marfrig global Foods, Minerva SA e de outros frigoríficos brasileiros.
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Brasil quer que a China invista em sua infraestrutura: afirma  

vice-presidente

https://money.usnews.com/investing/news/articles/2019-06-13/brazil-wants-china-to-in-

vest-in-its-infrastructure-vice-president

U.S. News & World Report

13 de Junho de 2019

Resumo:

O Brasil busca investimentos chineses para projetos de infraestrutura desde que os  

investidores criem empregos locais e obedeçam às leis brasileiras, afirmou o vice-presidente 

Hamilton Mourão em entrevista à Reuters.
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Agentes financeiros do G-20 comprometem-se a proteger o crescimento 

global

https://www.washingtonpost.com

The Washington Post

9 de Junho de 2019

Resumo:

Ministros da Economia e chefes de bancos centrais de 20 grandes economias mundiais  

finalizaram o encontro no Japão no domingo com a promessa de usar todas as políticas  

possíveis para proteger o crescimento global de interrupções devido às tensões comerciais.  
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América Latina resiste a pressão dos EUA para excluir a Huawei

https://www.ft.com/content/38257b66-83c5-11e9-b592-5fe435b57a3b

Financial Times

9 de Junho de 2019

Resumo:

A administração de Trump incentiva líderes a banir a empresa chinesa das redes de  

telecomunicações.
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HISTÓRICO RECENTE

A Iniciativa Chinesa Belt and Road avança na região Andina da América 

Latina

https://dialogochino.net/28021-chinas-belt-and-road-advances-in-latin-americas-andean-re-

gion/

Diálogo Chino

18 de Junho de 2019

Resumo:

Peru aprovou a Inciativa chinesa, deixando a Colômbia pra fora devido a preocupações  

ambientais e financeiras.
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Os Estados Unidos devem aceitar uma América Latina mais forte

https://www.nytimes.com/2019/06/17/opinion/future-united-latin-america.html

The New York Times

17 de Junho de 2019

Resumo:

Devemos apoiar a proposta “América Latina Unida” ou pelo menos, não atrapalhar.
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China está blefando na guerra comercial 

https://foreignpolicy.com/2019/06/13/china-is-bluffing-in-the-trade-war/

Foreign Policy

13 de Junho de 2019

Resumo:

Os líderes chineses dizem que conseguem retaliar as taxas impostas por Trump. Eles estão 

errados.
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Ônibus elétricos chineses ajudam o Chile a reduzir as emissões e a  

melhorar os laços comerciais 

https://www.axios.com/chinese-electric-buses-help-chile-reduce-emissions-improve-trade-

ties-09e0ddf1-37e5-463c-a4bb-5bb71d842481.html

Axios

13 de Junho de 2019

Resumo:

Uma entrega recente de 200 ônibus elétricos dos fabricantes chineses BYD e Yutong, e  

com pedidos para entregas futuras, está ajudando o Chile a alcançar seu objetivo de ter um 

transporte público 80% elétrico até 2022 e 100% até 2040.
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De minérios raros à soja, a guerra comercial forçará os EUA e a China a  

diversificar seu suprimento

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3013874/rare-earths-soy-trade-war-will-

force-us-and-china-diversify-supply

South China Morning Post

12 de Junho de 2019

Resumo:

Os EUA começaram a procurar fornecedores alternativos para substâncias necessárias para a 

área de technologia. Pequim já fez o mesmo com a soja, e nenhuma acordo na guerra comercial 

vai conseguir parar este processo.
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Os povos em outros países não acreditam necessariamente que os EUA e a 

China competem um com o outro

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/10/people-in-other-countries-dont-neces-

sarily-see-u-s-and-china-in-a-zero-sum-competition/

Pew Research Center

10 de Junho de 2019

Resumo:

Desde o começo da sua campanha, o Presidente dos EUA, Donald Trump, referiu-se à China 

como “um inimigo econômico” dos Estados Unidos e até declarou, “eu ganhei contra a China”. 

Mas quando se trata da opinião pública global, as visões positivas em relação à China não  

traduzem necessariamente em visões negativas dos EUA e vice-versa.
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