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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Ataque aéreo dos EUA no Oriente Médio deve elevar os preços dos  

combustíveis no Brasil 

http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-01/04/content_75577164.htm

China.org.cn

4 de janeiro de 2020

Resumo:

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que o ataque aéreo dos EUA 

no Oriente Médio deve aumentar os preços dos combustíveis no Brasil. 
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Superávit comercial do Brasil de 2019 diminui 20%, o menor desde  

a recessão de 2015

https://en.mercopress.com/2020/01/03/brazil-s-2019-trade-surplus-shrinks-20-lowest-

since-recession-year-2015

MercoPress

3 de janeiro de 2020

Resumo:

O superávit comercial do Brasil caiu 20% para US$ 46,67 bilhões no ano passado, segundo  

dados oficiais, já que um estudo sobre as exportações dos últimos meses não conseguiu  

esconder uma queda generalizada na demanda externa por produtos brasileiros ao longo de 

2019.



Empresas Chinesas voltaram a investir no Brasil em 2019

https://macauhub.com.mo/2019/12/31/pt-empresas-da-china-retomam-investimen-

to-no-brasil-em-2019/

Macauhub

31 de Dezembro de 2019

Resumo:

Os investimentos realizados por empresas chinesas no Brasil aumentaram mais uma vez em 

2019, após um período de resfriamento em 2018, segundo pesquisa realizada pela consultoria 

PricewaterhouseCoopers (PwC) a pedido do site brasileiro Power360. 
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Trump afirma que a assinatura do acordo comercial está marcada para 15 

de janeiro; China permanece em silêncio

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-31/trump-i-will-sign-phase-one-china-

trade-deal-jan-15

Bloomberg

31 de dezembro de 2019

Resumo:

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que irá assinar a primeira fase do acordo comercial 

com a China dia 15 de janeiro, fechando um acordo que deve fazer a nação asiática aumentar 

as compras de produtos agrícolas americanos em troca de tarifas mais baixas em alguns de 

seus produtos. A data ainda não foi confirmada pelo lado chinês.
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Futura soja dos EUA atinge o preço mais alto desde junho de 2018 

https://www.agriculture.com/markets/newswire/grains-us-soybean-futures-reach-highest-

price-since-june-2018-on-china-trade-hopes

Successful Farming

26 de dezembro de 2019

Resumo:

O contrato de soja mais negociado nos EUA subiu na quinta-feira, atingindo seu preço mais alto 

desde junho de 2018 com o otimismo trazido pelo acordo comercial entre EUA e China.
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HISTÓRICO RECENTE

A América Latina consegue evitar mais uma década perdida?

https://www.project-syndicate.org/commentary/latin-america-lost-decade-low-growth-by-jo-

se-antonio-ocampo-2020-01

Project Syndicate

3 de janeiro de 2020

Resumo:

“À medida que a América Latina entra na década de 2020, ela deve tomar medidas para  

garantir que os próximos cinco anos não sejam perdidos. Sim, o contexto  

internacional fará diferença. Mas os governos da região têm poder para melhorar  

significativamente o desempenho econômico.”
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China tenta estabilizar seu vagaroso crescimento econômico 

https://www.nytimes.com/2020/01/01/business/economy/china-economy-reserve-require-

ment-ratio.html

The New York Times

1 de janeiro de 2020

Resumo:

“O banco central do país deve injetar US $ 115 bilhões no sistema financeiro, apesar dos sinais 

de que a economia tem melhorado.”
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Enquanto Trump afasta, a China investe em diplomacia

http://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/trump-alienates-china-invests-diploma-

cy-global-outreach

MSNBC

26 de dezembro de 2019

Resumo:

“... Além do mais, quanto mais o público internacional se acostuma com a visão de Trump 

do “America First”, mais os nossos aliados e parceiros se afastam dos Estados Unidos. De 

acordo com o Associated Press, a China investe na diplomacia e Pequim busca explorar a  

oportunidade que o partido republicano tem criado.” 
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