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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Trump declara estado de emergência nos EUA enquanto o caos do coronavírus se espalha
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus/trump-declares-u-s-emergency-as-coronavirus-chaos-spreads-idUSKBN2100CH

Reuters
13 de março de 2020

Resumo:
O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou estado de emergência nacional devido a
rápida propagação do coronavírus na sexta-feira, liberando mais ajuda federal para combater
a doença que já infectou mais de 138.000 pessoas em todo o mundo e deixou mais de 5.000
mortos.
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EUA questionam representante chinês após comentários feitos por Pequim
sobre o coronavírus
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-diplomacy/u-s-summons-chinese-envoy-over-beijings-coronavirus-comments-idUSKBN2102XW

Reuters
13 de março de 2020

Resumo:
O Departamento de Estado dos EUA chamou o embaixador chinês nos Estados Unidos na
sexta-feira para protestar contra os comentários feitos por Pequim sugerindo que os militares
dos EUA teriam levado o coronavírus para Wuhan, enquanto tensões entre as duas potências
globais sobre o surto se intensificam.
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Brasil diminui previsão de crescimento
https://www.macaubusiness.com/brazil-cuts-growth-forecast/

Macau Business
12 de março de 2020

Resumo:
O Brasil diminuiu sua previsão de crescimento econômico para 2020 devido ao impacto do
surto do coronavírus na maior economia da América Latina, que está intimamente ligada à da
China.
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Bolsonaro fez teste para o coronavírus, mas não possui sintomas
https://www.reuters.com/article/us-health-china-brazil-bolsonaro/brazils-bolsonaro-tested-for-coronavirus-but-has-no-symptoms-son-idUSKBN20Z3BK

Reuters
12 de março de 2020

Resumo:
O presidente Jair Bolsonaro foi testado para o coronavírus e aguarda o resultado, embora não
tenha nenhum sintoma do vírus, afirmou seu filho Eduardo no Twitter.
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América Latina intensifica medidas contra propagação do coronavírus
https://ticotimes.net/2020/03/12/latin-america-steps-up-measures-against-coronavirus-spread

The Tico Times
12 de março de 2020

Resumo:
Os países latino-americanos intensificaram as medidas para retardar o avanço do coronavírus
nesta quarta-feira, anunciando uma série de restrições aos viajantes dos países mais afetados
e cancelando grandes eventos esportivos.
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USDA prevê recorde na produção brasileira de soja para 2019-20
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/031120-usda-forecasts-a-record-brazilian-soybean-output-for-2019-20

S&P Global
11 de março de 2020

Resumo:
A produção brasileira de soja da safra de 2019-20 (setembro-agosto) deve atingir um recorde
de 126 milhões de toneladas, alta de 8%, ano a ano, e 1% maior do que a estimativa de
fevereiro, devido ao clima favorável em todo o país, segundo o Departamento de Agricultura
dos EUA, ou USDA.
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HISTÓRICO RECENTE
Problemas no mercado global aumentam em meio a temores de uma
pandemia, medo da recessão
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-03/13/content_75811156.htm

China.org.cn
13 de março de 2020

Resumo:
“O mercado financeiro global se assustou mais uma vez logo após o mundo testemunhou o
“derramamento de sangue” nas ações e preços do petróleo nos principais países desde a
“segunda-feira negra”, na sua pior semana já registrada, enquanto o pânico trazido pelo novo
coronavírus aumenta assim como o medo de uma grande recessão.
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Proibições de viagens levam a economia global ao limite
https://www.globaltimes.cn/content/1182560.shtml

Global Times
13 de março de 2020

Resumo:
“A reação rápida dos EUA quanto ao COVID-19 dificulta a interconectividade.”
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Sob fogo pesado devido ao coronavírus, China se volta para outro culpado:
Trump
https://www.washingtonpost.com/world/under-fire-over-coronavirus-response-china-turnsto-a-familiar-fall-guy-trump/2020/03/13/bb324c84-64d2-11ea-8a8e-5c5336b32760_story.
html

The Washington Post
13 de março de 2020

Resumo:
Assim como o líder chinês Xi Jinping subiu ao palco em Davos em 2017 para defender o
mercado e livre e a globalização — se colocando como o contraponto direto ao novo presidente
americano protecionista — agora Pequim busca colocar o partido sob sua direção na posição
de magnânimo líder global na luta contra o coronavírus.”
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Gigante chinesa de veículos elétricos BYD se expande no Brasil
https://dialogochino.net/en/climate-energy/34267-chinese-electric-vehicle-giant-byd-expands-in-brazil/

Diálogo Chino
12 de março de 2020

Resumo:
“Empresa chinesa abre fábrica de baterias, aumenta frota de ônibus e tenta liderar a produção
de painéis solares.”
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Não se desespere. A China não vai embora tão cedo.
https://www.chinalawblog.com/2020/03/dont-despair-china-isnt-going-away-anytime-soon.
html

China Law Blog
12 de março de 2020

Resumo:
“Quando digo que há um caminho futuro para fazer negócios com a China, não estou dizendo
que será um caminho fácil – apenas que fazer negócios dentro e com a China é um caminho
viável para seguir em frente e embora tenha altos e baixos (como sempre foi) esse caminho
tem uma trajetória ascendente”.
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As medidas agressivas da China retardaram o coronavírus. Mas podem não
funcionar em outros países
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/china-s-aggressive-measures-have-slowedcoronavirus-they-may-not-work-other-countries

AAAS
2 de março de 2020

Resumo:
“...A abordagem ousada da China para conter a rápida propagação desse novo patógeno
respiratório mudou o curso de uma epidemia rapidamente crescente e mortal”. “O declínio nos
casos COVID-19 em toda a China é real.”

“A questão agora é se o mundo pode tirar lições do aparente sucesso da China — e se as
quarentenas maciças e as medidas de vigilância eletrônica impostas por um governo autoritário
funcionariam em outros países.”

