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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Donald Trump afirma que ‘coisas boas’ estão acontecendo nas negociações 

com a China, e que pode assinar um acordo 

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3032620/donald-trump-says-good-

things-are-happening-china-trade-talks

South China Morning Post

11 de outubro de 2019

Resumo:

O Presidente dos EUA, Donald Trump afirmou que “coisas boas estão acontecendo” no segundo 

dia de negociações comerciais com a China e sinalizou que pode assinar um acordo. 
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Yuan chinês se fortalece com a possibilidade de um pacto cambial  

ser incluído no acordo provisório da guerra comércio entre EUA e China

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3032388/chinas-yuan-rallies-after-

report-currency-pact-may-be

South China Morning Post

10 de outubro de 2019

Resumo:

A taxa de câmbio do Yuan chinês subiu significativamente na quinta-feira com a  

possibilidade de que haja um pacto cambial no acordo comercial de pequena escala entre a  

China e os Estados Unidos, gerando otimismo em relação as conversas em Washington. 



Senadores dos EUA pedem investigação da JBS

https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-jbs/u-s-senators-call-for-probe-of-brazilian-

meatpacker-jbs-idUSKBN1WN2LY

Reuters

8 de Outubro de 2019

Resumo:

Dois senadores americanos pediram a Receita Federal dos EUA na terça-feira que abrisse uma 

investigação sobre a maior empresa de processamento de carne do mundo, a JBS S.A. (JBSS3.

SA), com base em supostas conexões com o governo venezuelano do Presidente da esquerda, 

Nicolas maduro. 
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Empresas da China concluem construção do maior parque solar da  

Argentina: Xinhua

https://www.reuters.com/article/us-china-argentina-solar/china-firms-complete-building-ar-

gentinas-largest-solar-farm-xinhua-idUSKBN1WH0WK

Reuters

2 de outubro de 2019

Resumo:

As empresas chinesas construíram um parque solar de 300 megawatts no norte da Argentina, 

o maior parque solar do país, a agência de notícias do estado da China, Xinhua, informou na 

quarta-feira.
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Os EUA barram produtos de 5 países devido a suposto trabalho forçado 

https://www.apnews.com/8fdac3e2bd0d4ad5ba7d933e24d469c8

Associated Press

1 de outubro de 2019

Resumo:

Na terça-feira, a administração de Trump anunciou que está bloqueando as importações de 

roupas, ouro, diamantes e outros itens que suspeitam terem sido produzidos por meio de  

trabalho forçado por empresas sediadas no Brasil, China e Malásia assim como ouro extraído 

no leste do Congo e diamantes do Zimbábue.
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Brasil aprova 14 empresas para licitação em grande leilão de petróleo em 

novembro

https://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL2N26L0N5

Reuters

30 de setembro de 2019

Resumo:

Quatorze empresas foram oficialmente aprovadas pelas autoridades brasileiras para participar 

de uma rodada de licitações de petróleo em novembro, no qual o bônus de assinatura total 

deve ser o maior até agora, excedendo $25 Bilhões, afirmou a ANP na segunda-feira.
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HISTÓRICO RECENTE

Integração comercial agora é ainda mais importante para a América Latina 

e o Caribe com a diminuição do crescimento, afirma o Banco Mundial 

https://en.mercopress.com/2019/10/11/trade-integration-more-important-for-latin-america-

and-the-caribbean-as-growth-slows-world-bank

MercoPress

11 de outubro de 2019

Resumo:

“A região da América Latina e Caribe (LAC) entrou em uma nova fase de fraco desempenho 

econômico, mas o aumento da integração no comércio internacional e cadeias globais de valor 

podem impulsionar o crescimento econômico”. 
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Com bilhões entrando na América Latina, suas Start-ups aumentam

https://news.crunchbase.com/news/as-billions-flow-into-latin-america-its-startup-scene-

scales/

CrunchBase News

9 de outubro de 2019

Resumo:

“Ao longo deste ano, tornou-se cada vez mais claro que a América Latina se tornou  

efetivamente a nova China quando se trata de investimentos de risco. Com exceção da  

SoftBank, em geral, houve um aumento significativo nos investimentos em startups e outras 

atividades de risco”. 
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Expansão estratégica do Brasil no Indo-Pacífico 

https://thediplomat.com/2019/10/brazils-strategic-expansion-in-the-indo-pacific/

The Diplomat

8 de outubro de 2019

Resumo:

“Como parte de suas grandes ambições geoestratégicas, o Brasil tem como objetivo ampliar 

seu alcance estratégico na região Indo-Pacífica. Para expandir seu poder regional da América 

do Sul para algo mais global, Brasília pretende estender sua influência para todo o Pacífico até 

a costa oeste da África e, eventualmente, para a região Indo-Pacífica”. 
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A onda de compras de soja pela China pode sinalizar prudência antes das 

conversas com os EUA

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-10-03/china-s-soy-buying-spree-may-

signal-prudence-before-u-s-talks

Bloomberg

3 de outubro de 2019

Resumo:

“As empresas chinesas estão comprando muita soja Americana esta semana, mas não confunda 

isso como um sinal de confiança nas próximas negociações comerciais”.
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Ferrovia chinesa avança lentamente na América Latina

https://dialogochino.net/30573-chinese-rail-advances-slowly-in-latin-america/

Diálogo Chino

1 de Outubro de 2019

Resumo:

“Pouca consideração com viabilidade social e ambiental tem engavetado muitos projetos fer-

roviários da China na América Latina mas parece que as empresas estão aprendendo”
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