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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Soja brasileira perde proteína, vendas para a China estão em risco

https://www.reuters.com/article/us-brazil-soybeans-exclusive/exclusive-brazil-soybeans-

lose-protein-china-sales-at-risk-idUSKCN1UE1SR

Reuters

19 de Julho de 2019

Resumo:

“O teor de proteína da soja brasileira caiu pela primeira vez após quatro colheitas em 2018, 

de acordo com dados preliminares do governo, acontecimento que já custou às empresas  

brasileiras alguns acordos de venda com seu maior comprador, a China.”
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Conselheiro de Estado chinês deve fazer visita ao Brasil 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/19/c_138240878.htm

Xinhuanet

19 de Julho de 2019

Resumo:

“O conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores Wang Yi deve participar da  

reunião formal dos Ministros das Relações Exteriores do BRICS no Brasil e deve fazer uma 

visita oficial ao país de 24 a 26 de julho.”



China ajuda na recuperação da BRF do Brasil – CEO

https://www.reuters.com/article/brf-outlook/update-1-brazils-brf-expects-china-to-issue-

new-meat-export-permits-soon-ceo-idUSL2N24J14N

Reuters

18 de Julho de 2019

Resumo:

“A empresa brasileira BRF SA espera receber em breve quatro novas licenças de  

exportação para vender frango e carne suína para a China, o que poderia ajudar o processador  

de alimentos brasileiro a reverter a terceira perda anual consecutivas”.
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Recém-chegada da mineração aposta $1 Bilhão em projeto de cobre para 

crescimento

https://www.bloombergquint.com/global-economics/first-large-scale-mine-a-test-for-latin-

america-s-copper-rookie

Bloomberg Quint

18 de Julho de 2019

Resumo:

“A ambição do Equador para se tornar uma superpotência da mineração está sendo testada 

quando a primeira grande mina de cobre da nação sul-americana inicia suas operações. “

“... A mina de poço aberto de cobre, ouro e prata, de um consórcio chinês, enfrentou atrasos em 

meio à oposição de grupos ambientais e comunidades locais.”
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Negociadores do comércio da China e dos EUA falam pela segunda vez  

desde trégua

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-19/u-s-china-trade-negotiators-spoke-

by-phone-ustr-says

Bloomberg

18 de Julho de 2019

Resumo:

“Oficiais chineses e americanos falaram pelo telefone esta semana, a segunda ligação desde a 

cúpula de junho na qual os dois lados concordaram com uma trégua em seu conflito comercial.”
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Gigante de comida chinesa levanta $2.1 bilhões com o primeiro  

empréstimo de sustentabilidade do país

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-16/cofco-raises-2-1-billion-in-china-s-

first-sustainability-loan

Bloomberg

16 de Julho de 2019

Resumo:

“A área comercial da maior empresa de alimentos da China assinou um empréstimo de $2.1 

bilhões que conecta todas as suas principais linhas de financiamento a alvos ambientais. “

“... Esse acordo oferece taxas de juros mais baixas em troca de metas, como rastrear a origem 

da soja para garantir que ela não contribua para o desmatamento no Brasil.”
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China é novo destino importante para as exportações de café brasileiro

https://en.mercopress.com/2019/07/15/china-surges-as-new-major-destination-for-brazil-s-

coffee-exports

MercoPress

15 de Julho de 2019

Resumo:

“As exportações brasileiras de café para a China aumentaram 23,1% anualmente durante 

os primeiros cinco meses de 2019, de acordo com um relatório do Conselho brasileiro de  

exportadores de café (Cecafé).”
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Trem moderno chinês é usado para reformar o envelhecido sistema  

ferroviário cubano

https://www.scmp.com/news/world/americas/article/3018516/cuba-rolls-out-modern-chi-

nese-train-overhaul-ageing-rail-system

South China Morning Post

14 de Julho de 2019

Resumo:

“Cuba renova seu sistema ferroviária decrépito com ajuda dos aliados Rússia e China”.
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Metade dos empréstimos da China para os países em desenvolvimento  

foram “escondidos”, o estudo encontra

https://www.cnbc.com/2019/07/12/chinas-lending-to-other-countries-jumps-causing-hid-

den-debt.html

CNBC

12 de Julho de 2019

Resumo:

“Empréstimos da China para outros países tem aumentado na última década, causando um 

aumento dramático nos níveis de dívida, e aproximadamente metade dessas dívidas foi  

“escondida”, de acordo com um novo estudo.”
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Chile estuda construir um cabo trans-pacífico para conectar a América do 

Sul e a Ásia

https://www.reuters.com/article/us-chile-telecoms-transpacific-cable/chile-to-study-trans-pa-

cific-cable-to-connect-south-america-with-asia-idUSKCN1U72I5

Reuters

12 de Julho de 2019

Resumo:

“Na sexta-feira, o Chile deu o primeiro passo em direção à construção do primeiro cabo 

de fibra óptica para conectar diretamente a América do Sul e a Ásia, um projeto que tem  

despertado o interesse da chinesa Huawei [HWT. UL] e da japonesa NEC (6701.T).”
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Importações de soja da China diminui e sofre com a guerra comercial  

com os EUA

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-12/china-s-soybean-imports-slump-as-

u-s-trade-conflict-takes-toll

Bloomberg

12 de Julho de 2019

Resumo:

“Importações de soja pela China, o maior comprador do grão, caiu em junho já que a febre  

suína africana matou várias criações suínas e diminuiu a demanda por alimentos para os  

animais. Empresas chinesas privadas ainda não estão comprando suprimentos americanos 

devido as tarifas de 25% sobre as importações americanas impostas como parte da guerra 

comercial.”
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O dinheiro das empresas chinesas está indo para a Europa, a  

América do Norte cai para cinco anos de baixa enquanto controles de capital e  

escrutínio no exterior freia investimentos

https://www.scmp.com/business/companies/article/3018232/chinese-companies-cash-head-

ing-europe-north-america-drops-five

South China Morning Post

11 de Julho de 2019

Resumo:

“Empresas chinesas investiram apenas US $12,3 bilhões nas economias da Europa e América 

do Norte no primeiro semestre do ano, o menor valor desde 2014 e quase um quinto a menos 

do que ano passado, de acordo com o escritório de advocacia Baker McKenzie.”
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O aplicativo Chinês de transporte Didi oferece serviços bancários e se  

organiza para entrar no Brasil e México

https://www.scmp.com/news/world/americas/article/3018239/chinese-ride-hailing-app-didi-

offers-banking-services-it-moves

South China Morning Post

11 de Julho de 2019

Resumo:

“Didi Chuxing, a gigante chinesa de transportes, lançou novos serviços financeiros no Brasil e 

no México, em um plano de expansão que a colocará em competição com a uber Technologies.”
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HISTÓRICO RECENTE

A cooperação com satélite entre China e Brasil ajuda a combater o  

desmatamento da Amazônia – 20 anos

https://dialogochino.net/29050-china-and-brazil-satellite-cooperation-helps-fight-ama-

zon-deforestation-20-years-on/

Diálogo Chino

19 de Julho de 2019

Resumo:

“Em meio a uma crise ambiental e cortes governamentais, o programa de cooperação com 

satélite CBERS prepara-se para lançar seu sexto satélite.”
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Poderia um pacto comercial entre Paraguai e China prejudicar o meio  

ambiente?

https://dialogochino.net/28909-would-a-paraguay-china-trade-pact-harm-the-environment/

Diálogo Chino

12 de Julho de 2019

Resumo:

“Criadores de carne bovina e produtores de soja estão de olho no mercado chinês, devido 

ao medo de que uma maior produção poder piorar o desmatamento e o uso excessivo de  

agroquímicos.”
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Os substitutos da carne podem diminuir o dano ambiental criado pela China

https://dialogochino.net/28669-meat-substitutes-could-cut-chinas-overseas-climate-foot-

print/

Diálogo Chino

8 de Julho de 2019

Resumo:

“O surgimento de alternativas a carne, à base de plantas, poderia diminuir a poluição da terra 

e da água.”
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A exportação de carne bovina para a China pode causar desmatamento  

na Bolívia?

https://dialogochino.net/28642-will-exporting-beef-to-china-cause-deforestation-in-bolivia/

Diálogo Chino

5 de Julho de 2019

Resumo:

“A abertura do mercado chinês para a carne bovina boliviana beneficia agricultores, mas as 

consequências ambientais podem ser severas.”
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