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关键词 Fique por Dentro
王毅外长 2018 开年首访非洲

Continente africano é o destino da primeira viagem do chanceler chinês deste ano
O chanceler chinês, Wang Yi, realizou uma
visita à Ruanda, Angola, Gabão, e São Tomé
e Príncipe logo no início de 2018. Em 28
anos consecutivos, os países africanos têm
sido o destino da primeira viagem anual dos
chanceleres chineses. Durante a viagem, Wang
Yi encontrou-se com os líderes e chanceleres
dos quatro países, trocou opiniões sobre as
relações bilaterais, a parceria China-África e
abordou as questões de interesse comum,
alcançando importantes consensos.
Em Angola, os altos oficiais dos dois países
confirmaram a grande oportunidade para
as relações bilaterais e a fase decisiva para
atualizar as cooperações e elevar sua qualidade
e eficiência. Em São Tomé e Príncipe, os dois
lados reiteraram novamente o princípio de
“Uma só China” como o fundamento político
para desenvolver as relações, no qual os dois
países consolidarão a confiança política mútua
e promoverão cooperações em diversos setores.

新年伊始，中国外长王毅访问了卢旺达、安哥拉、
加蓬、圣多美和普林西比四国。这是中国外长连续
第 28 年开年首访选择非洲。王毅外长此次访非期间，
分别拜会了四国国家领导人，并同四国外长举行了
会谈，就双边关系与合作、中非关系以及共同关心
的国际和地区问题广泛交换意见，达成重要共识。
在安哥拉，双方一致认为当前两国关系面临承前
启后、继往开来的重要契机，两国合作进入转型升
级、提质增效的关键阶段。在圣普，双方再次确认
一个中国原则是两国关系发展的政治基础，将在此
基础上不断夯实政治互信，全面推进各领域友好合
作。

巴西第一所葡中双语高中迎来首届毕业生

44 alunos graduam-se na primeira escola secundária brasileira que ensina chinês
O Colégio Estadual Joaquim Gomes de
Sousa, primeira escola secundária do Brasil
a ensinar chinês, já tem seus primeiros
graduados. O Colégio, co-fundado pelo
governo do Estado do Rio de Janeiro e
Instituto Confúcio da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, comemorou
na noite do dia 19 de janeiro a graduação
dos seus primeiros 44 alunos na Câmara
Municipal de Niterói. Destes alunos, seis
continuarão seu estudo do idioma chinês
nas universidades da China. Desde o
estabelecimento do Colégio, em fevereiro
de 2015, ele é cada vez mais aplaudido
pelos alunos e seus pais, devido ao curso
de mandarim.

巴西第一所葡中双语高中迎来首届毕业生。1
月 19 日晚，由里约州政府和里约天主教大学孔子
学院共同创办的若阿金·戈麦斯·德索萨州立高
中在尼泰罗伊市议院为 44 名学生举行隆重毕业典
礼。其中有六人将前往中国高校继续深造。葡中
双语学校自 2015 年 2 月正式启动以来，受到越来
越多学生和家长的青睐。
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Fique por Dentro 关键词
葡萄牙首部电子葡汉词典上线

Primeiro dicionário Português-Chinês e Chinês-Português está online em Portugal
Desde o dia 16 de Fevereiro, dia da celebração do Ano
Novo Chinês, é possível acessar online o primeiro dicionário
Português-Chinês e Chinês-Português. O dicionário está
disponível através do serviço Infopédia, em www.infopedia.pt, e
disponibiliza mais de 25 mil entradas. Estas obras lexicográficas
foram trabalhadas a partir do dicionário bilíngue publicado em
papel pela Porto Editora em 2010. O processo contou com o
apoio de Ana Cristina Alves, autora do dicionário e Doutora em
Filosofia da História e da Cultura da China na Universidade de
Lisboa em 2005.
葡萄牙首部电子葡汉词典在 2 月 16 日春节当天在波尔图出版社网
站上线，网址为 www.infopedia.pt。该词典分为葡汉和汉葡两部分，
共收录 2.55 万个词条。这部电子词典是在波尔图出版社 2010 年出版
的纸质词典的基础上编辑而成的，编纂者为克里斯蒂娜·阿尔维斯，
她于 2005 年获得里斯本大学中国历史和文化博士学位。

首部正式引进的巴西影片
在中国大陆上映

Primeiro filme brasileiro estreia
na China
Nise - O Coração da Loucura, filme
biográfico brasileiro, estreou no dia
5 de janeiro nos cinemas da China. O
filme obteve os prêmios de Melhor
Filme e Melhor Atriz no Festival de
Filme de Tóquio em 2015 e o prêmio de
Melhor Filme no 2º Festival de Filme do
BRICS, realizado em junho de 2017, em
Chengdu. Este é também o primeiro
filme brasileiro a ser introduzido
oficialmente no continente chinês.
巴西个人传记电影《尼斯：疯狂的心》，
于 1 月 5 日起正式在中国艺术电影放映联
盟旗下的影院专线放映。2015 年，该影片
在东京电影节上获得最佳影片、女演员两
项大奖，之后在日本艺术院线上映；2017
年 6 月，此片更是在中国成都举办的第二
届金砖国家电影节上荣获熊猫奖最佳影片。
这是中国内地正式引进的第一部巴西电影。

匹克赞助巴西冬奥会代表团

Time Brasil com uniformes chineses em Pyeongchang
O Time Brasil para os Jogos Olímpicos de
Inverno 2018, composto por oito atletas e uma
reserva, competiu em Pyeongchang com uniformes
confeccionados pela nova fornecedora de material
esportivo, a chinesa Peak. A empresa chinesa assinou
contrato com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) até
os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, e fornecerá 150
mil itens ao COB já para os Jogos de Tóquio em 2020.
A empresa também promete premiação em dinheiro
para os atletas brasileiros que subirem ao pódio nas
Olimpíadas.
由八名运动员和一名替补
选手组成的巴西冬奥代表团
身着中国匹克赞助的运动装
备参加了平昌冬奥会。据悉，
中国运动装备制造商匹克赞
助巴西奥运代表队的合同将
持续至 2024 年巴黎奥运会。
除了装备赞助之外，匹克还
将向获得奖牌的巴西选手颁
发奖金。
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2ª Reunião
Ministerial do
Fórum China-CELAC aconteceu no
dia 22 de janeiro em
Santiago, no Chile. Foi
uma implementação
da Diplomacia
de Grande País
com Caraterísticas
Chinesas voltada
para a América Latina
e o Caribe, após
o 19º Congresso
Nacional do Partido
Comunista da China,

Os chanceleres da China, Wang Yi, do Chile, Heraldo Muñoz,
e o de El Salvador, Hugo Martínez em uma entrevista no
Fórum CELAC-China

Documento sobre a
Política da China para
a América Latina e o
王毅
Caribe. O consenso
Por Wang Yi
entre a China e a
região nos temas da
governança global
uma comunidade de futuro
tem aumentado.
compartilhado da humanidade.
Estamos
A trajetória das relações China- comprometidos
América Latina e Caribe é uma com ganhos
demonstração dos esforços
compartilhados. As
para implementar essa visão
empresas chinesas
pelo Comitê Central do Partido
participaram
Comunista da China, que tem
ativamente dos
o camarada Xi Jinping como
grandes projetos,
núcleo.
ajudando os países
Estamos comprometidos
da região a superar
com o respeito mútuo e o
os gargalos de
desenvolvimento pacífico.
desenvolvimento.
Juntos, o presidente Xi Jinping e O comércio entre a
os dirigentes da região definiram China e a América
a Parceria de Cooperação
Latina e o Caribe
Abrangente China-América
registra uma pauta
Latina e Caribe, e arquitetaram a gradativamente
estrutura de “quinteto” das suas
relações. A China lançou o 2º

时代催人进，合作正当时
Tempo de maior parceria
e a inauguração de uma nova era
no relacionamento China-América
Latina e Caribe.
Criado em 2014, o Fórum China-CELAC já realizou 17 sub-fóruns,
abrangendo mais de dez áreas. A
parte chinesa tem implementado
o pacote de financiamentos que já
beneficiou mais de 80 programas
na região. Convidou mais de 800
líderes políticos e mais de 200
jovens líderes da região para visitar
a China, e ofereceu cerca de quatro
mil vagas de formação.
A Diplomacia de Grande País
com Caraterísticas Chinesas
na Nova Era vai se dedicar à
promoção do estabelecimento
de um novo modelo de
relações internacionais e
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Escritório do Instituto Confúcio na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro

aprimorada. Há mais de duas mil empresas
chinesas na região, que já é o segundo
maior destino do investimento chinês.
Estamos comprometidos com a abertura e
inclusão na promoção de intercâmbios entre as
civilizações. A China estabeleceu 36 Institutos
Confúcio e 11 Salas de Aula Confúcio em 16
países da América Latina e do Caribe, e instalou
o primeiro Centro Cultural da China na Cidade
do México.
Estamos comprometidos em ter o povo
no centro. A busca do desenvolvimento e a
felicidade do povo são sonhos comuns dos dois
lados. As duas partes trocam experiências sobre
a governança, aprendendo um com o outro,
sobretudo nas áreas sociais, de capacidade de
governança, serviço público, etc.
Em 2013, o presidente Xi Jinping propôs
a iniciativa do Cinturão e Rota, que tem
sido transformado gradualmente de uma
perspectiva para uma realidade. A América
Latina e o Caribe eram uma extensão
natural da antiga Rota da Seda Marítima, e
são agora participantes indispensáveis da
construção do Cinturão e Rota. Esperamos

que na construção
conjunta desta
iniciativa pela China
e a região:
Seja criada uma
maior sinergia
estratégica.
Vamos promover a
assinatura de mais
atos de cooperação,
no âmbito do
Cinturão e Rota,
entre a China e os
países da América
Latina e do Caribe,
e materializar a
complementaridade de vantagens.
Seja promovida a cooperação substancial.
Vamos impulsionar a conectividade de
infraestruturas, maiores fluxos comerciais,
abertura das economias e a conectividade
financeira. Os países da América Latina e do
Caribe são bem-vindos a participar da Feira
Internacional de Importação da China.
Seja consolidada a base popular da
cooperação. Vamos enriquecer mais o
intercâmbio cultural e humanístico, de modo a
aumentar o conhecimento mútuo e a amizade
entre os dois lados, para que os povos sejam
participantes e beneficiados imprescindíveis
dessa cooperação.
Seja a cooperação China-América
Latina e Caribe um novo paradigma
de cooperação Sul-Sul. A China e a
América Latina e o Caribe vão reforçar a
coordenação nos assuntos internacionais
e regionais, salvaguardar os interesses
comuns dos países em desenvolvimento
e promover a evolução do sistema de
governança global rumo a uma direção
mais justa e razoável.
*Wang Yi é ministro das Relações
Exteriores da China.
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月 22 日，中拉论坛第二届部长级会议在智利首都圣地亚哥举行。
这是中国共产党十九大之后中国特色大国外交在拉美和加勒比
地区的重要实践，也是中拉关系在新时代承前启后、继往开来
的开篇之作。
中拉论坛由习近平主席在 2014 年亲自倡导成立，已举办 17 场分
论坛活动，涵盖了 10 多个不同合作领域，中方对拉一揽子融资安排
稳步落实，惠及地区 80 多个民生项目。中方邀请拉方 800 多位政党
领导人、200 多位青年领导人访华，提供近 4000 个来华培训名额。
新时代中国特色大国外交要致力于推动构建新型国际关系、推动
构建人类命运共同体。中拉关系走过的不平凡历程正是以习近平同志
为核心的党中央，倡导和践行中国特色大国外交理念的重要体现。
——坚持相互尊重，促进和平发展。习近平主席三度访拉，在双
多边场合与拉美和加勒比领导人广泛深入交流，确立了中拉全面合作
伙伴关系，构建了中拉关系“五位一体”新格局。中国政府发布了第
二份对拉政策文件。中拉在全球治理等重大问题上共识不断扩大。
——坚持互利共赢，践行正确义利观。中国企业积极参与大型项
目建设，助力拉美国家打破发展瓶颈。中拉贸易质量稳中有进，贸易
结构持续优化。中国在拉企业超过 2000 家，拉美成为中国海外投资
第二大目的地。
——坚持开放包容，促进文明互鉴。中国在拉美和加勒比 16 国建
立了 36 所孔子学院和 11 个孔子课堂，在墨西哥城设立了首个中国
文化中心。
——坚持以人民为中心，将中国梦与拉美梦紧紧连在一起。中拉
真诚交流治国理政经验，特别是在改善人民生活水平、缩小发展差距、
提高社会治理和公共服务能力等方面互学互鉴。
2013 年，习近平主席提出“一带一路”国际合作倡议。近 5 年来，
“一带一路”倡议逐渐从愿景转变为现实。拉美和加勒比历史上就是
“海上丝绸之路”的自然延伸，也是当前“一带一路”建设不可或缺
的参与方。
我们期望在共建“一带一路”进程中，实现中拉更高水平的战略
对接。推动更多拉美和加勒比国家与中国签署“一带一路”合作协议，
实现优势互补和成果共享。
我们期望在共建“一带一路”进程中，促进中拉务实合作。推进
设施联通，推进贸易畅通，推进建设开放型经济，推进资金融通，欢
迎拉美和加勒比国家参加中国国际进口博览会。
我们期望在共建“一带一路”进程中，筑牢中拉合作的民意基础。
我们要进一步丰富中拉人文交流，增进中拉人民之间的相互了解和友
谊，让双方人民成为“一带一路”合作的主力军和受益者。
我们期望在共建“一带一路”进程中，将中拉合作打造成南南合
作的新典范。中拉将在国际和地区事务中加强协调配合，积极维护发
展中国家共同利益，引导全球治理体系向更加公正合理的方向发展。
（王毅是中华人民共和国外交部部长。）
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Entrevista 专访
患难见真情

中国驻巴西大使馆

Embaixada da China no Brasil

É nos tempos ruins que conhecemos os nossos bons amigos

N

a véspera do ano
novo de 2018, o
embaixador chinês no
Brasil, Li Jinzhang, concedeu
uma entrevista à imprensa,
respondendo perguntas sobre
a cooperação comercial entre
China e Brasil. Veja a íntegra da
entrevista:
O Brasil está se recuperando
lentamente da pior recessão
em cem anos, e a situação
política ainda apresenta
incertezas. Por que empresas
chinesas ainda compram
ativos no Brasil?
Embaixador Li Jinzhang - As
empresas chinesas, de fato,
experimentaram dificuldades
com a recessão da economia
brasileira nos últimos dois
anos, mas elas sempre
estiveram ao lado do povo
brasileiro nesse momento

empresas chinesas manter uma parceria de longo prazo no país.
Apesar dos contratempos, o Brasil é um país com vasto mercado,
sólido sistema financeiro e estabilidade política, e apresenta
boas tendências de crescimento em médio e longo prazo. Tudo
indica que a economia segue uma trajetória de recuperação
gradual e entrará num novo ciclo de prosperidade. A cooperação
econômica e comercial entre a China e o Brasil conheceu um
rápido crescimento neste ano, de maneira que a China se
tornou uma das principais fontes de investimento estrangeiro
no Brasil. Baseada na enorme complementaridade, a parceria
sino-brasileira colherá maiores frutos com a solidariedade nos
momentos difíceis.

O CTG Brasil assume a operação das usinas
hidrelétricas de Ilha Solteira e de Jupiá(sohu.
com)

adverso, e algumas até aumentaram seus investimentos. Além
de ajudar na recuperação econômica, o mais importante é
demonstrar à comunidade internacional a confiança no futuro
desenvolvimento do Brasil. É nos tempos ruins que conhecemos
os bons amigos. Em tempos de crise, a confiança vale mais
do que ouro. Posso dizer que o investimento chinês, de certa
forma, deu um importante impulso à recuperação da economia
brasileira.
Evidentemente também é uma decisão estratégica para muitas

Até o momento, o
investimento chinês foca
mais nos ativos existentes,
por exemplo a concessão
de usinas hidrelétricas pelo
CTG, a aquisição da CPFL pela
State Grid, a participação do
Grupo HNA no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro,
a compra do Terminal de
Contêineres de Paranaguá pela
CMPort. Por que as empresas
chinesas não têm interesse nos
projetos de construção, como
novas ferrovias e rodovias?
Embaixador Li Jinzhang - Antes
de tudo, gostaria de salientar
que as áreas de cooperação
entre os dois países são muito
amplas e os investimentos
estão cada vez

14

2018 年 第 01 期
发现 Fanzine

专访 Entrevista

Soja (VCG)

mais diversificados. No que
diz respeito à infraestrutura
de transporte, a experiência
da China é construir estradas
para chegar à prosperidade.
Durante sua visita à América
Latina em 2014, o presidente Xi
Jinping definiu a infraestrutura
como uma das áreas
prioritárias da cooperação
com a América Latina, o que
também deixou claro o foco e
a direção da cooperação sino-brasileira. As empreiteiras
chinesas possuem vantagens
em tecnologia, experiência
e capital, e têm grande
interesse na construção de
infraestrutura no Brasil. Em
2015, China, Brasil e Peru
chegaram a um consenso
para construir a Ferrovia
Transoceânica. As empresas
chinesas concluíram, em dois
anos, o estudo básico de
viabilidade, e estão dispostas
a implementar o projeto em

etapas e de forma fracionada,
concretizando assim o sonho
do século do Brasil e da
América Latina. Interessadas
no Programa de Parceria
de Investimento, empresas
chinesas querem também
formar consórcios, com base
nas regras do mercado, para
participar da construção de
ferrovias como FIOL, para
melhorar o sistema de logística
brasileiro.
Embaixador chinês no Brasil, Li Jinzhang,
discursa no lançamento da pedra
fundamental do Porto São Luís (VCG)

Além disso, quero enfatizar
que, com a aquisição de
participações acionárias
em empresas de energia
e portos, as empresas
chinesas vão compartilhar
com parceiros brasileiros
suas tecnologias e
experiências gerenciais, o
que aumenta a eficiência e
rentabilidade das empresas.
Tratam-se de ações de
mercado que trazem
benefícios para ambos os
lados.
Quais são as principais

dificuldades que as empresas
chinesas encontram no Brasil?
Licença ambiental, incerteza do
marco regulatório, problemas
trabalhistas...?
Embaixador Li Jinzhang O Brasil tem um robusto
mecanismo de mercado e
sistema legal completo. As
empresas chinesas com
operações no país estão se
adaptando ao ambiente de
negócios e se empenhando em
cumprir a legislação trabalhista
e ambiental. Porém, nada é
totalmente perfeito e sempre
há margem para melhora.
Como qualquer empresa
estrangeira em operação no
país, os investidores chineses
também enfrentam algumas
perplexidades, como por
exemplo, o complexo sistema
tributário. Os dois governos
estão dialogando para resolver
juntos os problemas. À medida
que as empresas chinesas se
familiarizam com o mercado
Minério de ferro (VCG)
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brasileiro, o governo
brasileiro aprofunda as
reformas e os dois lados
facilitam o investimento,
então esperamos que
os problemas diminuam
gradativamente.
Há alguns meses foi anunciado
o Fundo Brasil-China de
Cooperação para Expansão da
Capacidade Produtiva, com
aporte de US$ 20 bilhões.
Quando o primeiro lote será
alocado? O lado chinês já
almeja algum projeto?
Embaixador Li Jinzhang O Fundo Brasil-China de
Cooperação para Expansão
da Capacidade Produtiva foi
lançado em maio de 2017.
É um mecanismo financiado
e administrado pelos dois
governos, e as decisões
são tomadas em conjunto
para beneficiar ambos os
lados. O fundo é destinado,
sobretudo, a projetos de
infraestrutura no território
brasileiro. Trata-se de um

aplicadas pelo governo brasileiro é contra produtos chineses.
Novas taxas ao aço chinês estão sob análise. O senhor acha
que o Brasil exagerou nas medidas de defesa comercial contra
a China?
Embaixador Li Jinzhang - Devemos ter uma visão dialética dos
litígios comerciais entre os dois países. Por um lado, é normal
isso acontecer considerando o volume comercial bilateral. Em
2016, o comércio Brasil-China faturou US$ 67,6 bilhões. Só de
janeiro a setembro de 2017, esse volume já ultrapassou US$
66,5 bilhões, com um aumento de quase 30% sobre o mesmo
período do ano anterior. É essencial que os dois lados adotem
uma atitude de respeito, cooperação e benefício recíproco
para tratar, de forma adequada, esses litígios e divergências
conforme as regras da OMC e através de diálogos e consultas.
Por outro lado, o Brasil sempre tem um enorme superávit no
seu comércio com a China: mais de US$ 23 bilhões em 2016
e acima de US$ 24 bilhões nos três primeiros trimestres de
2017. Embora não busque um equilíbrio comercial absoluto e
esteja disposta a aumentar o acesso ao seu mercado, a China

A State Grid vence o leilão de construção da
linha de transmissão de Belo Monte (VCG)

fundo soberano que opera de acordo com os princípios
do mercado e, ao mesmo tempo, confere papel orientador
aos governos, com o objetivo de fomentar um salto
qualitativo da nossa parceria. Os dois lados encontramse em frequentes consultas para avaliar os benefícios
socioeconômicos, a rentabilidade e outras condições dos
projetos inscritos. Estamos trabalhando para definir a lista
dos projetos chaves para que o fundo exerça sua função o
quanto antes.
Quase um terço das medidas de defesa comercial

também espera a colaboração
do lado brasileiro para eliminar
em conjunto as barreiras
comerciais e promover a
liberalização e a facilitação do
comércio de forma proativa, que
traga benefícios e resultados
proveitosos para os dois lados.
Assim, construiremos uma
versão atualizada da nossa
parceria econômica e comercial.
Em 11 de dezembro de 2016,
terminou o período de transição
de 15 anos para a adesão da
China à OMC. No entanto, o
Brasil ainda não reconhece o
status de economia de mercado
da China. Isso afeta as relações
bilaterais? A China ainda tem
a expectativa de receber esse
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orientadas pelo mercado.

O embaixador da China no Brasil,
Li Jinzhang

reconhecimento do Brasil?
Ficou decepcionada com
a posição atual do governo
brasileiro?
Embaixador Li Jinzhang Primeiro, precisamos deixar
claro o que é “status de
economia de mercado”.
Não há esse conceito nas
regras multilaterais da OMC,
tampouco os critérios de
definição pela organização.
Desde a implementação da
política de Reforma e Abertura,
a China estabeleceu e vem
aperfeiçoando a economia
socialista de mercado,
uma prática amplamente
reconhecida pela comunidade
internacional. O 19º Congresso
do Partido Comunista da
China propôs acelerar o
aprimoramento desse modelo
econômico, o que evidencia
a determinação da China
de persistir nas reformas

Quer se reconheça ou não
o status de economia de
mercado da China, é preciso
abolir, do dia 11 de dezembro
de 2016 em diante, o cálculo
do dumping sobre produtos
chineses com base em preços
de terceiros, conforme as
disposições do artigo 15 do
Protocolo de Adesão da China.
Isso é claro e incontestável.
Portanto, desde que essa
metodologia nas investigações
e decisões antidumping contra
a China seja abandonada,
considera-se que as obrigações
em tratados internacionais
são cumpridas, as regras da
OMC são respeitadas e as
preocupações fundamentais
da China atendidas.
Atualmente, o Brasil vende
principalmente produtos
agrícolas e minério de ferro à
China, e compra dela produtos
manufaturados. Como
tornar este comércio mais
equilibrado?
Embaixador Li Jinzhang O equilíbrio do comércio
entre a China e o Brasil pode
ser analisado sob várias
perspectivas. Deixemos de
lado o fato de que o valor
da exportação brasileira é
muito mais alto que o da
importação do seu parceiro
asiático, a minha opinião sobre
sua pergunta é a seguinte:

nos últimos anos, o comércio
bilateral manteve-se com alto
nível graças às vantagens
complementares dos dois
países, o que alavancou o
crescimento econômico de
ambos os lados. Essa parceria
encontra-se num novo
momento histórico e os dois
países se esforçam para a
transformação e modernização
desse comércio:
Primeiro, a iniciativa de “Um
Cinturão e uma Rota” e a
cooperação em capacidade
produtiva contribuirão para a
ampliação e o salto qualitativo
das cooperações econômica
e comercial. A China está
disposta a coordenar sua
estratégia de desenvolvimento
com a parte brasileira,
promover a construção
da infraestrutura do Brasil
e testar novos modelos
como o estabelecimento

Avião do Grupo HNA (VCG)
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conjunto de polos industriais
e parques de ciência e
tecnologia, dando impulso
à transformação estrutural
da economia brasileira
para subir nas cadeias de
produção e de valor. O Brasil
também é uma prioridade
para a China na cooperação
em capacidade produtiva,
sobretudo em áreas como
infraestrutura, agricultura,
energia, telecomunicações
e maquinaria. A China
incentivará suas indústrias
de alta qualidade e
responsabilidade ambiental
a investirem no Brasil,
auxiliando no processo
de reindustrialização e

digitalização industrial, bem
como na nacionalização de
produtos manufaturados,
tanto agrícolas como
industriais. Com isso, será
agregado mais valor às
exportações brasileiras e
aprimorada a composição do
comércio bilateral, abraçando,
assim, a nova onda da
revolução industrial.
Por outro lado, devemos
aproveitar a oportunidade
criada pela expansão da
abertura chinesa. O relatório
do 19º Congresso do Partido
Comunista da China prevê
políticas de alto nível para
a liberalização e facilitação

do comércio e investimento,
com melhoras substanciais
do acesso ao mercado.
Nos próximos quinze anos,
estima-se que a China vai
comprar US$ 24 trilhões em
mercadorias. Para ajudar
no contato com o mercado
internacional, acontecerá
em novembro de 2018, em
Shanghai, a primeira Feira
Internacional de Importação.
Já convidamos o Brasil para
esta feira, com o intuito de
ampliar a exportação de
produtos que interessam à
China. Acredito que isso sirva
para elevar a parceria bilateral
a um novo patamar.

Terminal de Contêineres do Grupo China Merchants, empresa-mãe da CMPort (VCG)
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闻歌识中国

Melodias Folclóricas
Por Guo Dan e Li Jinchuan
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A

música não
tem fronteiras.
Nesta edição da
Reportagem Especial,
combinamos, de forma
inovadora, a música
com as letras escritas.
Na companhia de
três melodias bem
populares da China,
os leitores podem
conhecer três lugares
neste país oriental - uma
das avenidas comerciais
mais antigas da capital
Beijing; o rio Lijiang e
a história dos pescadores, na Região Autônoma
de Guangxi, sul da China; e a vasta pradaria da
Mongólia Interior.
“Saudades da Grande Tigela de Chá em
Qianmen” – Qianmen
“Quando era criança, meu avô brincava cá,
em Qianmen, pertinho de minha casa.
Com refeições simples e uma tigela de chá no
cotidiano
e doces espinheiros-alvar nos dias festivos.
Agora regresso à casa do longe exterior,
olhando Qianmen que aparecia sempre nos
meus sonhos.
Que saudade dos tempos que passava cá,
que saudade da grande tigela de chá”.
Tratando dos sentimentos profundos dos
habitantes de Beijing pela cidade, a canção
“Saudades da Grande Tigela de Chá em Qianmen” é
uma melodia que quase todos os beijineses sabem
cantar. A arquitectura de Qianmen, traduzida como
Portal Frontal, foi criada há 600 anos atrás durante
a dinastia Ming. O local se situa no eixo vertical da
antiga cidade de Beijing, e tem o nome original de
“Zhengyangmen”. Como o portão localiza-se na

Avenida Qianmen (VCG)

frente da Cidade Proibida, ele passou a ser chamado
também de “Portal Frontal” pela população. O
local testemunha a história da capital chinesa, e é
considerado o berço de gerações e mais gerações
de habitantes de Beijing.
Em 2008, Qianmen recebeu uma grande
restauração, que permitiu aos visitantes apreciarem
a aparência antiga do local, passeando pela avenida
como se regressasse a centenas de anos atrás.
Na avenida Qianmen, o turista pode passear a
pé ou pegar o ônibus Dangdang, apelido que os
habitantes de Beijing deram ao ônibus elétrico.
Quando o ônibus passa, o pequeno sino nele
pendurado toca para alertar os pedestres. Ele é a
primeira geração do veículo moderno de Beijing, e
também uma característica de Qianmen.
Nas dinastias Ming e Qing, Qianmen era
um centro comercial com alta movimentação,
que concentrava um grande número de lojas e
restaurantes com longa história. Atualmente, as
lojas e restaurantes ainda atraem muitos turistas
por abranger marcas bem antigas chinesas,
como o pato laqueado de Quanjude, carne de
molho de Yueshengzhai, raviolis a vapor de
Duyichu, legumes salgados de Liubiju, sapatos
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Lanternas penduradas ao longo da avenida Qianmen (VCG)

de Neiliansheng,
chapéu de Shengxifu,
pano de Ruifuxiang,
chá de Zhangyiyuan e
claro, o medicamento
tradicional da China
de Tongrentang…
Nos olhos do senhor
Zhou Jinzeng,
oriundo de uma
família cujas cinco
gerações estiveram
em Qianmen, no local,
“você sai desta loja e
entra noutra, dá para
encontrar tudo o que
precisa”.
Na avenida
Qianmen, todas as lojas
possuem uma história
muito interessante e
extraordinária, entre
elas, a Neiliansheng, uma
loja de sapatos. Criada
em 1853, Neiliansheng
era uma loja que recebia

as pessoas ricas e poderosas. Segundo
o presidente desta loja, Cheng
Laixiang, o item mais precioso da sua
loja é um caderno com informações
dos clientes. “O nome dos clientes, e
o tamanho dos seus sapatos, essas
informações foram escritas neste
caderno. É um tipo de memorando
dos clientes VIP, como falamos hoje”.
A grande tigela de chá, como diz
o título da canção, é outro cartão de
visita da avenida Qianmen. Através
do nome, podemos imaginar que
provar a “grande tigela de chá” é algo
imperdível durante a visita ao local.
O chá é a bebida mais popular entre
os habitantes de Beijing. Prepara-se
o chá em um grande pote e este é
consumido em uma grande tigela.
Quando se sentir cansado, é uma boa
ideia parar e beber o chá, que ajuda
a refrescar e matar a sede. E o preço?
Uma tigela custa apenas dois centavos
(equivalente a US$0.003). Desde o
primeiro dia de abertura da Casa de

Estatueta de coelho (VCG)

Chá Laoshe até hoje, o preço nunca
mudou, o que impressiona quase
todas as pessoas que por lá passam.
Lao She foi um escritor famoso
proveniente de Beijing. Essa Casa
de Chá começou o seu negócio
vendendo grandes tigelas de chá e
conseguiu prosperar. Agora, o local
é um cartão de visita de Qianmen.
Hoje em dia, a Casa vende não só o
chá, mas também pratos e petiscos de
Beijing, e ainda tem peças da Ópera
de Beijing.
A Casa de Chá Lao She é uma das
favoritas dos líderes de Estado. O expresidente dos EUA, George W. Bush, o
ex-premiê russo, Yevgeny Primakov, e a
princesa tailandesa, Maha Sirindhorn,
estão entre as personalidades que
visitaram o local.
O senhor Wang foi criado
em Qianmen. Ele mudou-se
posteriormente, mas sempre volta
ao local, almoçando num
restaurante familiar e tomando
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chá na Casa de Chá
Lao She, para tentar
encontrar o feliz tempo
perdido. No coração
dele, Qianmen é o
lugar mais especial.
“Desde que me lembro,
comecei a brincar em
Qianmen com os meus
amigos. A primeira lição
que eu tive quando
era estudante primário
foi o texto chamado
‘Tian’anmen em Beijing’.
Qianmen fica bem
pertinho de Tian’anmen.
Quando há cerimônias nacionais, podemos ouvir o
hino nacional, mesmo estando em casa”, recordou.
Hoje em dia, Qianmen é um local que concentra
elementos antigos e modernos. As lojas de grandes
marcas internacionais foram construídas ao lado
das antigas lojas locais. Os habitantes de Beijing
passam por lá relembrando seu passado, enquanto
os turistas experimentam a cultura da cidade.
Como um mar que aceita as águas dos diversos
rios, Qianmen possui um alto grau de inclusão
que impressiona os turistas estrangeiros. “Aqui é o
local onde podemos sentir a verdadeira cidade de
Beijing. Se você vai a Wangfujing ou Sanlitun, não
vai encontrar os elementos bem típicos de Beijing”,
opinou a alemã Diana.
“Canção Bonita como as Águas do Rio Lijiang” –
Região Autônoma de Guangxi
“Vamos cantar,
a canção vem de todos os cantos,
a canção é tão bonita como as águas do rio
Lijiang,
com ritmos variados, como mil viradas do rio”.
As letras são da “Canção Bonita como as Águas
do Rio Lijiang”, canção tema da peça musical “Liu

Rio Lijiang sob nevoeiro (VCG)

Sanjie”, uma cantora lendária da Região Autônoma
da Etnia Zhuang de Guangxi.
Situada na Região Autônoma da Etnia Zhuang de
Guangxi, Guilin é uma conhecida e famosa cidade
turística no sul da China. O Rio Lijiang, ao longo do
qual é construída a cidade, é considerado o rio mãe
do local. Os pescadores de Guilin, que viviam em
ambos os lados do rio, criaram uma forma de pesca
especial.
Huang Yuechuang mora na vila Xingping, no
distrito de Yangshuo, Guilin. Com 76 anos, o idoso já
pratica a pesca há quase 60 anos. Embora seja um
dos melhores pescadores na vila, Huang Yuechuang
sempre diz que só Deus sabe o que vai ganhar. “A
aquisição depende da sorte, e ainda dos animais
que você cria, se eles são bons caçadores”, disse.
O animal de que fala Huang Yuechang
chama-se biguá, um tipo de animal que come
peixe. Conhecendo a característica dos
biguás, os pescadores de Guilin criam o animal
e ensinam-lhes como ajudar na pesca. “O
pescoço do biguá é amarrado, assim, ele não
consegue engolir o peixe. Não é difícil ensinar o
animal, em apenas uma semana, eles irão saber
o que é necessário fazer. É melhor ter um biguá
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Pescador no Rio Lijiang(VCG)

velho como professor
dos jovens, e em
apenas três vezes, os
jovens aprendem a
habilidade de pesca”,
disse Huang.
Na realidade, o
idoso tem uma técnica
especial na pesca
noturna - a utilização da
lâmpada de gás. A luz
emitida pela lâmpada
no barco pode atrair os
peixes. Por isso, na noite
escura, é possível ver
no Rio Lijiang algumas
luzes, parecendo estrelas
no céu. É o cenário
preferido dos fotógrafos.
“Acender uma luz
no barco é realmente o
que fazemos na pesca à
noite. Os peixes não se
movem quando sentem
a luz, e aí, libertamos os
biguás para mergulhar

Biguá (VCG)

na água e pescar os peixes. Nós,
pescadores, não conseguimos agir
tão rápido como os biguás, então,
dependemos desse animal para
pescar e não das nossas próprias
mãos”, disse Huang.
A vila Xingping onde o idoso mora
era, no passado, uma vila como outra
qualquer na região de Yangshuo.
Em 1998, o antigo presidente norteamericano, Bill Clinton, visitou o local
durante sua viagem à China e, desde
então, a pequena vila começou a ser
conhecida pelo mundo. Nos últimos
anos, o governo local aumentou o
investimento ao recurso pesqueiro e à
proteção ambiental da vila, elevando
também o nível de previdência social.
Segundo o responsável da vila,
Liu Jiashuai, um grande número
de moradores já não vive da pesca,
e passou a se lançar no setor de
turismo. “Após a visita de Bill Clinton
em 1998, o número de visitantes tem
aumentado, e agora recebemos quase

500 turistas por dia”, disse Liu.
Hoje em dia, o trabalho principal
do pescador Huang é mostrar os
seus biguás aos turistas, e ajudá-los
a tirar fotos. “Se algum turista quiser
tirar fotos durante a noite, utilizamos
essa rede de pesca como adereço.
Eles querem ver um cenário em que
estamos pescando com rede e biguás,
então nós somos como modelos. Nós
fazemos a pesca, e eles tiram fotos.
Assim, ganhamos algum dinheiro”,
explicou o pescador.
Huang Yuechuang é quase uma
“grande personalidade” na vila por
ter sua imagem numa série de fotos
de Viktoriia Rogotneva, publicadas
no jornal britânico Daily Mail. Mas, ao
invés de ser um modelo, ele prefere
mais a vida comum de pescador: “Na
minha idade, não preciso de muito.
Basta ter algum dinheiro suficiente
para comida e bebida. Tenho três
filhas e um filho, todos estão
na cidade. Eles gerenciam uma
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agência de turismo. O
meu filho tem casa em
Yangshuo, e me chamou
para morar com ele. Eu
não quero, prefiro ficar
aqui. O ar é fresco aqui”,
disse Huang Yuechuang.
O ar fresco, misturado
ao aroma da árvore
de pomelo e do peixe
secando no pátio, dão
o cheiro da terra natal,
algo que ele não quer
deixar.
Ao entardecer,
os raios do pôr-dosol embelezam o rio Lijiang. Em breve, o rio será
iluminado pelas luzes das lâmpadas dos barcos,
como as estrelas piscando no céu. Neste momento
tranquilo, o rio Lijiang só pertence aos pescadores
que vivem ao longo do rio por gerações.
“Encontro em Obo”- Pradaria de Hulunbuir
“A lua subiu ao céu, por quê não tem nuvens ao
redor?
A minha moça doce, por quê não aparece?
A flor não floresce sem chuva,
e meu imão, espere com paciência,
que seu amor vai chegar sem que note”.
“Encontro em Obo” é uma canção folclórica bem
conhecida na China. Oriunda de um antigo canto
do povo que vive na planície de Hulunbuir, ela é o
interlúdio do filme chinês “Povo na Pradaria”.
Hulunbuir localiza-se no leste da Região
Autônoma da Mongólia Interior, ao oeste da
cordilheira Grande Khingan, e possui uma das
três pradarias mais famosas do mundo. Além da
etnia mongol, a região acolhe ainda as etnias de
Evenki, Oroqen e Daur. Ao longo da história, os
povos levaram uma vida nômade, simples e alegre,
pastando, caçando, realizando cerimônias de culto

Obo, pilha de pedras, na pradaria de Hulunbuir (VCG)

ao yurt e competindo nas feiras de Nadam.
A melhor paisagem da pradaria Hulunbuir
incide nos meses de junho a agosto, altura em
que as nuvens se penduram no céu azul com
algodões-doces, enquanto a planície se encontra
entremeada com carneiros e vacas, que pastam
livremente nos infinitos prados. Nesta altura, o povo
costuma deslocar-se às áreas públicas destinadas
especialmente para a pastagem no verão, entre eles,
o moço Alatanshagai.
“Esta zona está aberta ao público durante o
verão. Todos podem visitar o local. Quando termina
o verão, regressamos ao nosso prado. Lá temos
cercos e melhores condições de aquecimento. Na
primavera, procedemos aos trabalhos de pasto dos
cordeiros. No outono, voltamos para recolher ervas
suficientes para passar o inverno”, disse o jovem.
As yurts brancas, tendas circulares usadas
pelos mongóis como habitação, marcam a
presença humana na pradaria, e a sua estrutura
reflete a sabedoria desse povo. A yurt tem um
teto em forma de cone e é coberta por feltro,
que fornece boa proteção contra o calor e o
frio. “As yurts possuem a forma de um arco,
possuindo boa proteção contra o vento e a
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Construções e veículo mongol em pleno inverno (VCG)

chuva, pois a chuva
pode fluir para o chão
pela parede exterior,
enquanto o vento
contorna a estrutura.
Desde que a yurt seja
bem selada, nem
o fogo a afetará”,
explicou Alatanshagai.
Ao entrar na yurt
de Alatanshagai, vê-se
logo um grande wok
contendo o que parece
uma sopa espessa. É o
chá de leite que todos os
mongóis bebem. “O chá
de leite é a nossa bebida
favorita e é bastante
nutritivo. Primeiro é
preciso ‘cozinhar’ o chá
na água, e depois se
adiciona o leite. O sabor
varia em diferentes
locais e o chá da minha
casa tem um sabor mais
leve”, disse Alatanshagai.

Na língua mongol, “obo” significa
“moledo”, ou seja, uma pilha de pedras
feita por seres humanos. “No início,
o obo serviu como marco do limite
entre diferentes territórios. Você coloca
um moledo para distinguir a sua terra
de outros”, disse o vovô Batudeligeer,
especialista em tradições folclóricas
mongóis.
Batudeligeer frisou que a etnia
mongol acredita que tudo no Planeta
tem alma, e que o obo é o local onde
se realizam cerimônias de culto aos
deuses, ocasiões em que as pessoas
se reúnem. A cerimônia é comandada
pelo xamã, sacerdote do xamanismo.
“O xamã bate no tambor e canta,
apelando aos deuses para descerem
ao nosso mundo e nos abençoar”,
recordou o idoso.
O povo nômade não possui
um local fixo para viver e, devido à
dimensão territorial, não é fácil se
encontrar com outras pessoas. Por
isso, o culto ao obo, que acontece

Hulunbuir no outono (VCG)

uma vez por ano, constituía-se uma
oportunidade preciosa para os jovens
se conhecerem e namorarem. Nessa
altura, os jovens conversavam e se
apaixonavam, dando início a uma
aproximação gradual no futuro.
Depois de se conhecerem, os dois
combinavam um novo encontro no
próximo ano.
Após a cerimônia, realiza-se a feira
Nadam, evento esportivo de longa
história dos povos da pradaria. As
pessoas competem nas provas de
cavalaria, luta livre e arco e flecha,
demonstrando o orgulho de fazer
parte do povo da pradaria. O vencedor
das competições é considerado um
guerreiro e recebe a admiração e o
louvor do povo.
Chegando ao epílogo do evento,
as pessoas começavam a despedir-se
umas das outras, não se esquecendo
de combinar um novo encontro para
o próximo ano.
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电子竞技在中国

新华社

Esporte eletrônico na China:
um hábito mais saudável do que se imagina?
Por Agência Xinhua

Q

uando você pensa em
esporte eletrônico,
você provavelmente
imagina um adolescente com
óculos, fora de forma, com
manchas no rosto, sentado na
frente de um computador por
horas, dias e até semanas. Pode
parecer que ele negligencia
seus deveres da escola, seu
trabalho e sua família.
Embora este estereótipo
do jogador preguiçoso
certamente tenha algo de
verdade, as coisas mudam
rapidamente à medida que o
mundo do esporte eletrônico
se torna mais profissionalizado.
O espírito competitivo dos
jogos eletrônicos faz com
que os jovens vejam essa
atividade como uma carreira
potencial. Juntamente com

este desenvolvimento, os
entusiastas dos esportes
eletrônicos tomam
medidas para quebrar
antigos preconceitos sobre
videogames e seus usuários.
Os que querem ser estrelas
do esporte eletrônico devem
ter mente, corpo e espírito
saudáveis se quiserem seguir
em frente.
O jogo Dota é um exemplo.
Este criou uma cultura em
torno de si, que muitos
afirmam proporcionar
benefícios reais aos jogadores.
Dota é um jogo de
estratégia em tempo real
que é jogado em equipes. A
jogabilidade é multicamada
e altamente complexa, sendo
necessários vários anos para
os melhores jogadores o

dominarem.
O primeiro conjunto de
benefícios que o jogo fornece
aos que jogam é de natureza
mental e emocional. O Dota
exige muito trabalho em
equipe. Nenhum jogador
obtém sucesso sozinho, e
as equipes que são coesas e
mantém uma atitude positiva
terão vantagem a longo prazo.
Os defensores dos esportes
eletrônicos dizem que eles
ajudam os jovens a reduzir o
estresse de forma não violenta,
construtiva e que desenvolve
habilidades de trabalho em
equipe.
Um jogador de Dota
chamado Li joga para uma
equipe em Beijing. Embora
seus companheiros sejam
todos estudantes em tempo
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Jogadores chineses na final de Dota
2 na Polônia, em fevereiro de 2018
(VCG)

integral e só joguem como
amadores, eles dizem que
esperam levar as coisas para
um próximo nível em breve.
Ele disse que o jogo é uma
maneira muito mais saudável
de descontrair do que outras
existentes. “Jogar Dota pode
realmente nos ajudar a relaxar
do estresse dos exames
universitários. Alguns podem
pensar que não é um hábito
saudável, mas acredito que é
uma maneira muito melhor de
relaxar do que beber e fumar,
por exemplo, como fazem
alguns dos meus colegas de
classe”, disse Li.

“A única dificuldade é
garantir que o jogo não nos
distraia do trabalho escolar.
Para alguns dos colegas da
minha equipe, isso é mais
difícil do que para mim. Mas
tentamos nos manter positivos
e motivados”, ele continuou.
O jogo também requer
uma grande destreza manual
que deve ser sustentada
durante um longo período de
tempo. Em outras palavras,
os jogadores que levam
um estilo de vida ativo fora
da competição, terão uma
vantagem sobre aqueles
que levam um estilo de vida

sedentário.
Embora estar sentado na
frente de um computador
não é, por si só, uma atividade
rigorosa ou saudável, equipes
e clubes de competição
agem para garantir que os
jogadores permaneçam
ativos durante a jogabilidade.
As partidas profissionais
geralmente incluem sessões
de estiramento e exercícios
de aquecimento, para que os
jogadores se movimentem
entre as rodadas.
Um desafio que muitos
jogadores afirmam enfrentar é
a oposição de seus pais e
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outras figuras de autoridade,
que têm dificuldade em ver
o potencial dos esportes
eletrônicos como carreira
viável para os jovens.
“Quando comecei a pensar
sobre seguir carreira na área
de jogos eletrônicos, meus
pais ficaram chateados no
início. Mas acredito que eles
estão mudando sua visão,
mesmo que não seja a carreira
ideal imaginada para o filho.
Há motivação para que eu
consiga voar longe”, disse
um jogador da província de
Shaanxi, conhecido como Han.
Han disse que seus pais
concordaram em apoiá-lo, desde que termine seus
estudos e encontre uma

Estudantes jogam em computadores na aula de
competição eletrônica na Escola Técnica de Lanxiang,
na província de Shandong, Leste da China (VCG)

namorada. Ele relata que
está indo bem em suas aulas
na Universidade Normal
de Beijing, e quer ser um
programador algum dia, além
de praticar esporte eletrônico
de forma competitiva.
“Mas ainda estou
trabalhando no segundo
quesito, e não tenho certeza
de como isso vai acontecer”,
disse Han.
O esporte eletrônico é
muito mais do que apenas
perder tempo na frente de
um computador. Permite
aos jovens que socializem e
aprendam habilidades valiosas
como trabalho em equipe,
paciência e persistência.
Também pode levá-los a
outros campos relacionados

a algumas das profissões
mais procuradas do planeta
hoje, como programação de
computadores, engenharia,
design de jogos e matemática.
Também pode fornecer a
autoestima muito necessária às
crianças que não se destacam
nos esportes tradicionais.
O estereótipo social e as
atitudes desatualizadas são as
únicas coisas que impedem
os esportes eletrônicos de
se tornarem um caminho
de melhoria para os jovens.
As horas passadas na frente
de um computador podem
se tornar um investimento
no futuro, se forem tomadas
as medidas adequadas de
incentivo.
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Marcello Lippi (VCG)

Equipe nacional masculina chinesa (VCG)

中国足球需要技战术革命

郑道锦

O futebol chinês precisa de revolução T-T

D

epois das eliminatórias
da Copa do Mundo
2018, é hora do futebol
chinês mudar, revolucionando
o treinamento para que este
seja mais técnico e tático. Esta
mudança é conhecida como
revolução T-T.
Embora a chegada de
Marcello Lippi tenha obviamente
mudado a equipe nacional
masculina chinesa, os 11 pontos
conquistados em 6 partidas sob
a direção do técnico italiano não
foram suficientes para classificar
a equipe nas Eliminatórias para
a Copa do Mundo da FIFA de
2018, a ser realizada na Rússia. A
seleção chinesa obteve apenas
um ponto em seus primeiros
quatro jogos na fase final das
eliminatórias asiáticas da Copa do
Mundo 2018, não conseguindo

evitar a eliminação.
A China terminou em quinto
lugar na classificação do Grupo
A com 12 pontos. 10 pontos a
menos que o líder do grupo, o
Irã, e a um ponto de distância da
terceira equipe, Síria, que ganhou
uma chance nos playoffs, mas
perdeu para a Austrália. A seleção
chinesa chegou pela primeira
vez a uma Copa do Mundo em
2002. Após este feito, em três
eliminatórias consecutivas para
Copas do Mundo, a China foi
eliminada na primeira fase. Desta
vez, a equipe foi um pouco mais
longe e manteve esperanças até o
último jogo do grupo na primeira
fase, contra o Catar.
Um desenvolvimento positivo
é que Lippi mudou o estilo
de jogo defensivo da equipe
adotado por seu antecessor, Gao

Por Zheng Daojin

Hongbo, que preferia um sistema
de cinco defensores, adotando
agora uma formação ofensiva 4-33. As novas táticas aumentaram
o poder de ataque, a coragem
e a autoconfiança ao enfrentar
as equipes asiáticas, fazendo a
seleção chinesa obter vitórias
impressionantes sobre a Coréia
do Sul, Uzbequistão e Catar.
A principal desvantagem
é que a equipe chinesa perde
o vigor no segundo tempo da
partida. A maioria dos jogadores
da seleção chinesa está acima
dos 28 anos, o que significa que
seus físicos, habilidades técnicas,
noção de futebol e compreensão
de táticas atingiram seus limites.
Lippi convocou jovens como o
meio-campista He Chao, levou
Wei Shihao e Yang Liyu para
a seleção nacional após a
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Copa do Mundo. Eles mostraram
potencial na Copa da Ásia
Oriental, mas ainda estão a uma
certa distância de seus veteranos
colegas de equipe.
A má qualidade da formação
juvenil é outro problema
profundamente enraizado
do futebol chinês. A falta de
treinadores bem qualificados
e métodos de treinamento
desatualizados são questões no
caminho do brilhante futuro do
futebol na China.
Embora os clubes da Superliga
Chinesa tenham convidado
vários treinadores internacionais
famosos como Luiz Felipe Scolari,
Manuel Pellegrini e Felix Magath,
eles pouco fizeram para elevar o
nível das equipes juvenis.
Apesar de grandes nomes
como Hulk, Oscar, Ezequiel
Lavezzi, Alexandre Pato, Axel
Witsel e Graziano Pelle, os clubes
ainda estão em um nível baixo
de competição. O Shanghai SIPG,
que era dirigido por Andre Villa-Boas, perdeu para os Diamantes
Vermelhos Urawa do Japão na

Jogadores jovens do clube chinês Luneng Taishan treinam em São Paulo, Brasil, em 2017 (VCG)

semifinal da Liga dos Campeões
da Ásia em 2017, já que o vice-campeão da Superliga Chinesa
dependia demais do brilho
individual de Hulk e Oscar – ao
invés de apostar mais no trabalho
em equipe.
Desta forma, há uma
necessidade urgente de mudar a
situação do futebol chinês através
da revolução T-T, especialmente
no treinamento juvenil. O
primeiro passo é chegar a um
consenso dentro do órgão de
esporte do governo e dos clubes,
de que a revolução é necessária
para acompanhar a tendência do
futebol mundial.
Dois estilos importantes de
futebol estão agora vigentes.
Um é o Tiki-taka da Espanha,
que dominou de 2008 a 2014,
quando os espanhóis ganharam
a Copa do Mundo de 2010 e
dois campeonatos europeus. Os
campeões da Copa do Mundo
de 2014, Alemanha, são de
estilo semelhante. O Tiki-taka
exige uma grande posse de
bola, uma passagem rápida, um

pensamento rápido e mudança
de posição constante, o que
também ajuda o Barcelona e o
Paris Saint Germain a conquistar
vitórias. Pep Guardiola é o
treinador que marca esta filosofia.
O outro é um estilo mais
eficiente e pragmático usado
por equipes nacionais como
Portugal, que conquistou o
título da Eurocopa 2016, e como
a Itália sob o ex-chefe Antonio
Conte. Conte trouxe este estilo
de futebol eficiente para o time
da Premier League Chelsea,
enquanto Diego Simeone e
José Mourinho adotaram uma
filosofia próxima no Athletico
Madrid e Manchester United,
respectivamente.
Em teoria, o primeiro estilo
é mais adequado ao futebol
chinês, já que o vizinho Japão
provou que pode dominar esse
tipo de jogo, visto que possui
desvantagem em termos de
força física em comparação
com jogadores europeus e sul-americanos.
Talvez Dragan Stojkovic seja

2018 年 第 01 期
Fanzine 发现

31

Esporte 体育

Dragan Stojkovic (VCG)

Fãs chineses de futebol (VCG)

O clube Guangzhou R&F joga contra South Melbourne em fevereiro de 2018 (VCG)

um bom candidato para guiar a
revolução T-T no futebol chinês.
O treinador de futebol e ex-craque do futebol iugoslavo
demonstrou sua filosofia efetiva,
liderando o Guangzhou R&F no
quinto lugar no ano passado com
passes curtos, jogo orientado
para a posse de bola, passagens
penetrantes e intercâmbios.
Embora seu time não possa ser
comparado com grandes clubes
como Guangzhou Evergrande
e Shanghai SIPG, Stojkovic usou
uma formação ofensiva 3-43 e sua forte crença no futebol
ajuda a forjar um lado forte
baseado em jogadores nativos

que produzem alguns bons
efeitos. De fato, o Guangzhou
R&F superou gigantes como o
Guangzhou Evergrande com
esse tipo de futebol. Em uma
entrevista, Stojkovic disse que ele
tem o mesmo entendimento do
esporte que Arsene Wenger, que
foi seu treinador no J-league, e
Nagoya Grampus na década de
1990.
Se os treinadores e jogadores
chineses podem usar a filosofia
do futebol de Stojkovic para
orientar sua revolução T-T, e
se a maioria dos treinamentos
juvenis adotarem métodos iguais
ou similares, o futebol chinês

provavelmente desfrutará de um
futuro brilhante.
Caso não haja mudanças
revolucionárias no treinamento
juvenil, na técnica e na tática,
o futebol chinês ficará preso
em sua armadilha atual, que o
mantém no nível do “futebol
físico”. Para alcançar o sucesso,
a China deve gradualmente
elevar seu nível técnico, depois
tático e, finalmente, atingir
o “futebol inteligente”. Esse
último é caracterizado pela
velocidade de pensamento, belos
passes curtos, dribles criativos,
excelente consciência e bom
posicionamento que crie chances.
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昆明： 春之城

编译 胡颖枫

Kunming: Cidade da
Primavera Perpétua
Por Hu Yingfeng

融合，同时又保留着各自独特的
明 是 云 南 省 省 会， 地 处 生活习惯和文化艺术。无论是这
中国西南部的云贵高原， 里风味独特的饮食、绚丽多彩的
是 中 国 面 向 东 南 亚、 南 服饰，还是风格各异的民居建筑，
亚开放的门户城市，距今已有两 都使人感受到鲜明的民族特色。
千多年的历史。此外，昆明还是
公 元 一 世 纪， 汉 王 朝（ 公 元
“南方丝绸之路”的陆路枢纽， 前 206 年 - 公元 220 年）把中央
起着维持各国之间贸易往来及文 集权的郡县制度推行到了西南边
化政治交流的重要作用。
疆，以滇池地区为中心设置了益
昆明气候温和，自然风光优美。 州郡，标志着古代云南接受中央
这座城市三面环山，南濒云南省 王朝直接统治的开始。汉族移民
内最大的湖泊—滇池。由于地处 带来了中原内地先进的技术和文
低纬高原，昆明形成了“四季如 化，推动了云南经济的发展。元
春”的气候。这里年平均气温维 朝（1271-1368） 统 一 中 国 后，
持在 15 摄氏度左右，一年四季 于 1276 年正式建立云南行中书
气温变化不大，鲜花常年开放， 省，并把行政中心由大理迁到昆
因而获得了“春城”、“花城” 明。自此，昆明成为全省政治、
的美名。
经济、文化的中心。
多民族聚居地
“春之城”，“花之都”
关于“昆明”一词的起源，有
尚义街因为满街缤纷绚烂的鲜
多种说法，大多数学者认为，“昆 花被称为昆明市最浪漫的一条街
明”最初是中国西南地区一个古 道，这里也是游客的必经之地。
代民族的族称。
上个世纪八十年代中期，呈贡斗
昆明西郊有一座郊野公园，一 南一带的花农及昆明周边的零星
条青石板路蜿蜒在公园的树林中 花卉种植户每天清晨把自种的鲜
间，上面隐约可见马蹄的印迹， 花挑到尚义街来卖。随着时间的
仿佛正在向世人诉说着昔日茶马 流逝，卖花的人越来越多，买花
古道的故事。茶马古道是云南、 的人也越来越多，“花市”便这
四 川 与 西 藏 之 间 的 古 代 贸 易 通 样在尚义街自发形成了。经过十
道，通过马帮的运输，川、滇的 多年的发展，尚义花卉市场名扬
茶叶得以与西藏的马匹、药材进 海内外，成为当地人购买和欣赏
行交易。
花卉的理想场所，游客也纷纷到
几个世纪以来，昆明一直是一 这里选购花卉纪念品。现在这座
个 多 民 族 汇 集 的 城 市， 世 居 26 市场搬迁到了联盟路，成为了一
个民族，其中包括汉、彝、回、 个名副其实的专业花卉市场。
白等民族。在长期的生产生活中，
呈贡县斗南村的花卉市场距离
各民族既在民俗传统等方面相互 昆明市中心 18 公里，是中国最

昆

花市
Mercado de flores

大的花卉市场，也是全国批发花
卉产业的龙头。花市周边有鲜花
基地 400 公顷，上市鲜花 50 多
个种类、200 多个品种，销往中
国 10 个大城市，并出口到日本、
新加坡、泰国等地。每当夜幕降
临，花卉市场里喧嚣繁华，绝对
不容错过。
美食
滇菜虽与川菜相似，但却是云
南少数民族烹饪文化与汉民族饮
食文化相互融合的产物。
滇菜中最负盛名的当属宣威火
腿、过桥米线、汽锅鸡和宜良烤
鸭。这些招牌美食既辛辣开胃、
酸甜可口，又保留了当地食材的
原始风味。
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da Primavera Perpétua” e
“Cidade das Flores”.

(VCG)

K

unming, a capital da
província de Yunnan,
fica situada no
planalto de Yunnan-Guizhou,
no sudoeste da China. Como
a porta de entrada da China
para o Sudeste e o Sul da
Ásia durante mais de dois
milênios, Kunming era um
centro de trocas comerciais
bem como de intercâmbios
culturais e políticos na Rota
da Seda do Sul.
Kunming possui um clima
ameno e um maravilhoso
cenário natural. A cidade é

cercada de montanhas por
quase todos os lados e, em
outro lado, fica situado o
Lago Dianchi, o maior lago
da província. A localização
geográfica dá a Kunming um
clima de primavera constante,
com uma temperatura
média de cerca de 15 graus
Celsius e pouca variação nas
temperaturas ao longo do ano,
fazendo com que as plantas
da cidade se revezem para
florescer nas quatro estações.
Em decorrência disso, Kunming
ficou conhecida como “Cidade

Lar de diversos grupos étnicos
Os historiadores têm
diferentes teorias sobre a
origem do nome de Kunming,
mas geralmente se acredita ser
o nome de um antigo grupo
étnico do sudoeste da China.
No século I d.C., a dinastia
Han (206 a.C-220 d.C.) ampliou
sua autoridade para as
fronteiras do sudoeste do país,
criando um órgão de poder
local na região ao redor do Lago
Dianzhi. Mais tarde, Yunnan
passou a ficar sob o controle
direto do governo central. À
medida que os Han imigraram
para a região com tecnologia
e cultura avançada do interior,
Yunnan se tornou mais
desenvolvida economicamente.
A reunificação da China durante
a dinastia Yuan (1271-1368)
conduziu ao estabelecimento
em 1276 da unidade
administrativa provincial de
Yunnan, que mudou sua capital
para Kunming e a transformou
em um centro político,
econômico e cultural.
Durante séculos, Kunming
acolheu 26 grupos étnicos,
incluindo as etnias Han, Yi, Hui
e Bai. Tendo vivido e trabalhado
em conjunto, esses grupos se
familiarizaram e se fundiram
uns com os outros, apesar
de preservarem sua cultura
e costumes próprios,
que se revelam nos seus
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trajes, arquiteturas e culinárias
distintas.
A estrada de pedra com
pegadas obscuras de cavalo,
escondida na floresta do Parque
Jiaoye, situado nos subúrbios
ocidentais de Kunming, é parte
da Rota Chá-Cavalo entre as
províncias de Yunnan, Sichuan
e Tibete. Esta foi uma das rotas
comerciais mais importantes
dos tempos antigos, quando as
primeiras caravanas das duas
regiões entraram no Tibete para
trocar chá por cavalos e ervas
medicinais.

城市全景Panorama da cidade

Cidade da Primavera Perpétua,
Capital das Flores
Os turistas em Kunming
costumam ficar surpreendidos
ao passear pela Rua Shangyi, a
mais romântica da cidade, pois
ela dá acesso a um “oceano de
flores”. Em meados da década
de 1980, os horticultores dos
arredores de Kunming foram
过桥米线 Macarrão de arroz

汽锅鸡 Frango cozido no pote ao vapor

(VCG)

(VCG)

lá para vender suas flores.
Com o passar do tempo, os
vendedores inundaram o
local e um mercado surgiu.
Após mais de uma década de
desenvolvimento, o Mercado
de Flores Shangyi se tornou
famoso tanto na China como
no exterior. Sendo um lugar
ideal para os moradores locais
comprarem e apreciarem
flores, também tem sido um
local favorito para viajantes
que buscam lembranças
florais de Kunming. Tendo se
mudado para a Rua Lianmeng,
é agora um mercado de flores
verdadeiramente profissional.
O mercado de flores situado
na aldeia de Dounan, no distrito
de Chenggong, a 18 km do
centro de Kunming, é o maior
desse tipo na China, liderando
o setor de vendas de flores por
atacado do país. Existem 400
hectares de terra na aldeia de
Dounan dedicados ao cultivo
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(VCG)

de flores, e são vendidas 200
variedades de mais de 50
espécies no mercado. Além
de serem transportadas para
outras 10 grandes cidades da
China, as flores são exportadas
para o Japão, Singapura e
Tailândia. Ao cair da noite, o
mercado continua sendo um
local imperdível, com grande
movimentação e vitalidade.

Gastronomia
A culinária de Yunnan é
semelhante à da província
vizinha de Sichuan, mas distinta
por incorporar ingredientes
de especialidades étnicas em
pratos da etnia Han.
Os pratos típicos de Yunnan
gozam de bom nome em todo
o país, entre eles presunto,
macarrão de arroz, frango
cozido no pote ao vapor e
pato assado. Essas iguarias
são picantes, doces e ácidas,
destacando o sabor original de
seus ingredientes locais.

Museu Ferroviário de Yunnan
Construído com base na
sala de espera da Estação
Ferroviária do Norte de
Kunming, marca o ponto de
partida da linha KunmingHekou e mostra a história
da indústria ferroviária de
Kunming. Esta estrada
de ferro, de um metro de
largura, é a mais antiga e
mais extensa do seu tipo
na China e, portanto, é de
grande importância histórica.
O museu possui um espaço
de 3.176 metros quadrados,
exibindo 9.500 fotos e
documentos históricos.

1. Museu Ferroviário de Yunnan
2. Jardim de Exposição Hortícola Mundial de
Kunming
3. Lago Dianchi

(VCG)

Jardim de Exposição
Hortícola Mundial de
Kunming
O Jardim de Exposição
Hortícola Mundial de
Kunming fica situado nos
subúrbios do nordeste
da cidade, a 6 km do seu
centro. Existem no espaço
cinco pavilhões e seis
jardins exibindo bambu,
melão e frutas, ervas,
plantas em vasos, árvores
e chás. Possui também três
grandes áreas de exposição
ao ar livre: uma dedicada à
flora nativa da China, uma a
espécies não-nativas e uma
à horticultura comercial.

Lago Dianchi
Também chamado de
Lago Kunming, o Lago
Dianchi fica situado no
sudoeste de Kunming e
cobre uma área de 330

(VCG)

quilômetros quadrados.
Apelidado de “Pérola do
Planalto”, é o maior lago de
água doce da província de
Yunnan. Como o resultado
de um terremoto, o Lago
Dianchi é em forma de
crescente. A cada inverno,
dezenas de milhares de
gaivotas de cabeça negra se
reúnem e sobrevoam o lago,
como se fosse um grande
espetáculo. Existem várias
atrações turísticas perto do
lago, incluindo a Vila Étnica
de Yunnan, o Museu de
Nacionalidades de Yunnan,
o Templo de Huating e o
Templo de Taihua.
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崔岱远

Panqueca da primavera
Por Cui Daiyuan

A

panqueca da primavera
(Chunbing, em chinês)
é do tamanho da palma
da mão e é fina como o papel
xuan da China. O cozinheiro
frita duas panquecas juntas
ao preparar e, ao servir, a
massa é de novo dividida em
duas. Na dinastia Qing (16161911), tanto as famílias reais
como os cidadãos comuns em
Beijing comiam a panqueca no
Início da Primavera (dia 2 de
fevereiro no calendário lunar),
costume chamado de “morder a
primavera”.
A panqueca da primavera é
normalmente acompanhada
com uma mistura de vegetais
salteados, consistindo em dois
pratos. O primeiro prato tem
como ingredientes o broto de
alho, carne desfiada e aletria de
amido, que não são nada raros.
O outro prato, vegetariano,
representa a essência da
comida. Ele é composto
por cebolinha chinesa e
espinafre, duas guloseimas
pertencentes apenas ao
começo da primavera. “Morder
a primavera” se resume

(VCG)

justamente a estes dois
vegetais da época.
A cebolinha chinesa é
cultivada em estufa durante
o inverno e recolhida na
primavera. Bastam alguns
cortes e seu aroma preencherá
toda a cozinha. Ao comer, o
vegetal, fresco e um pouco

picante, expulsa de dentro do
corpo o ar sujo acumulado
ao longo do inverno e ajuda
as pessoas a ganharem
mais energia e vitalidade. O
espinafre utilizado é também
um produto único no começo
da primavera. Suas folhas são
pequenas e verdes e sua raiz
é vermelha como as chamas.
No centro da planta encontrase o coração amarelo tenro. Na
preparação, é melhor dividir o
espinafre apenas com as mãos.
Se cortar com uma faca, o
vegetal pode ser contaminado
com o cheiro de ferro. E assim,
o prato não fica tão saboroso.
Após os dois vegetais já
estarem preparados, devem
ser salteados rapidamente em
fogo vivo junto com o broto
de soja. Adicione um pouco
de vinagre aromático e óleo
de gergelim e coloque-os em
um prato. Com a preparação
instantânea, os vegetais não
cozinham demais, mantendose tenros e refrescantes ao
paladar. As pessoas mais
preocupadas com a delicadeza
do prato dividem a carne e os
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vegetais em dois recipientes,
escolhendo a gosto quando
comem.
Os acompanhamentos
já estão prontos. Chega a
hora de provar a delícia.
Tire uma fatia da massa de
panqueca, acomode dentro
dela o molho fermentado de
farinha, o óleo de gergelim e
algumas tiras de alho francês.
Pode acrescentar também
o “prato de dez aromas” –
nabo alemão e gengibre cru
desfiado e cozido em molho
de soja. Depois, acomode
a gosto mais umas tiras de
cebolinha chinesa, assim
(VCG)

(VCG)

como os acompanhamentos.
Finalmente, coloque os
pauzinhos no meio da
panqueca, faça um rolo fino
e depois retire os pauzinhos.
Assim é feita uma panqueca
da primavera. A iguaria possui
uma forma regular e bonita,
sendo impossível que se
desenrole ou pingue óleo ao
comer.
A panqueca da primavera
transborda frescor e suculência.
É assim que os chineses
“mordem” a primavera.

饼， 手 掌 大 小， 薄 如 宣
纸，烙的时候两张一对，
吃的时候一揭两张。
在清代，京城里上至皇亲国戚下
到百姓，立春这天都要吃上口春
饼，称做“咬春”。
吃春饼通常要配炒合菜。两盘炒
菜一荤一素，荤的是蒜黄、肉丝
炒粉丝，这不算稀奇，而另一盘
素菜才是春饼的精华。那里有只
属于初春的珍味——青韭和火焰
儿菠菜，所谓“咬春”，正体现
在这两样时鲜上。
青韭在冬天的暖房里培育出来，
只要切上几根就能满屋子芳香走
串。吃上一口鲜辛的青韭，能把
漫长冬季里积存于五脏六腑的浊
气驱赶出去，让人焕发出勃勃生
气。火焰儿菠菜更是只在早春才
出产。碧绿的叶子短粗肥嫩，中
央有一簇娇嫩的黄心，菜根处火
红夺目。拾掇这种菠菜只能用手
掰，绝不能用刀切，一切就沾染
上铁器味儿，菜之鲜美大打折扣。
两样时蔬准备停当，和绿豆芽一
起旺火爆烹，点上香醋和香油，
立刻起锅，让菜刚刚熟而不塌秧，
看上去精神，吃起来利落。讲究
一点的，两盘菜要分开盛，吃的
时候可以根据喜好各取所需。
冷热荤素准备停当，把烙好的春
饼一揭，手上托着一张先抹上些
甜面酱、香油，垫上几根伏地羊
角葱丝。讲究的还可以衬上所谓
“十香菜”，就是酱苤蓝丝和生
姜丝。再夹上两根青韭之后，根
据喜好添上各色菜肴，把筷子放
在中间，顺筷子卷成个细细的圆
筒，抽出筷子，一个春饼就做成
了。卷成的春饼整齐直挺，吃到
最后也不能松散或滴出汤来。
春饼洋溢着鲜爽和滋润。春天，
就是这么实实在在用牙齿咬到
的。
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可乐鸡爪

赵焰

Pé de galinha cozido em Coca-Cola
Ingredientes:

Modo de preparo:

250 gramas de pé de
galinha
Uma lata de Coca-cola
Meio pedaço de gengibre
Dois dentes de alho
1/4 de uma cebolinha
Pimentas a gosto
Uma colher de chá de
açúcar
Uma colher de chá de
molho de soja
Sal a gosto

1. Limpe bem os pés de
galinha e escalde-os para
eliminar a sujeira. Se preferir,
pode cortar as unhas. Escorra
e deixe um tempo no sol
para ficarem bem secos. Caso
contrário, quanto fritar, o óleo
quente pode espirrar para fora,
o que é muito perigoso.
2. Coloque o óleo para
aquecer, depois frite os pés até
que fiquem dourados. Retira e
coloque na água fria. Coloque
um pouco de sal e deixe
descansando por 15 minutos.
3. Fatie o gengibre e a

Por Zhao Yan

cebolinha e descasque os
dois dentes de alho. Numa
frigideira, frite-os bem rápido.
Junte os pés de galinha e
despeje uma lata de Coca-cola.
Coloque as pimentas. Cozinhe
em fogo brando para que
absorva o sabor e o caldo fique
consistente.
4. Acrescente uma colher
de chá de açúcar e o molho
de soja. Mexa um pouco e
continue cozinhando por mais
três minutos.
Está pronto, é só levar à
mesa!
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Wechat registra número
histórico de envelopes
vermelhos no feriado do Ano
Novo Lunar
O popular aplicativo de
conversação e rede social da
gigante tecnológica chinesa
Tencent, o WeChat, informou o
número histórico de usuários
de hongbao (envelope
vermelho) durante o feriado
da Festa da Primavera, visto
que os pagamentos móveis
prevaleceram.
Cerca de 768 milhões de
pessoas usaram o serviço
durante o feriado, uma alta
anual de 10%, segundo a
companhia.
O Ano Novo Lunar chinês é
tradicionalmente uma ocasião
para reuniões familiares e
bênçãos quando as pessoas
dão envelopes vermelhos com
dinheiro aos seus familiares,
especialmente à geração mais
jovem. Neste ano, o feriado foi
de 15 a 21 de fevereiro.
Um usuário da cidade
chinesa de Nanchang foi o
mais sortudo, recebendo
3.429 envelopes vermelhos,
enquanto um usuário
generoso do Município de
Chongqing ofereceu 2.723.
A China é o maior mercado
de pagamento móvel do
mundo, a medida que os
operadores, tais como
Tencent e Alibaba, promovem
o uso de suas ferramentas
de pagamento de terceiros

para ajudar a transformar a
segunda maior economia do
mundo em uma sociedade
sem numerário.

China corta trâmites
burocráticos para bancos
estrangeiros
O regulador bancário da
China cortou os trâmites
burocráticos para os bancos
estrangeiros.
A Comissão Reguladora
de Bancos da China revisou
as regras para os bancos
estrangeiros, eliminando os

procedimentos de aprovação
para quatro itens, incluindo
produtos de administração de
riqueza e portfólio de fundos
de investimento no exterior.
Os bancos precisam apenas
informar seus serviços às
autoridades, em vez de obter a
aprovação com antecedência.
Os procedimentos também
foram simplificados para os
emprestadores estrangeiros
instalarem novas agências,
nomearem executivos e
emitirem bônus.
As novas políticas entraram
em vigor em 13 de fevereiro.

Relatório afirma que setor de
inteligência artificial chinês
recebeu grande investimento
e financiamento em 2017
A indústria de
inteligência artificial (IA)
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da China recebeu da China
recebeu cerca de 180 bilhões
de yuans (US$ 28 bilhões) em
investimento e financiamento
no ano passado. A condução
inteligente, big data e
serviço de dados estavam
entre as principais áreas
de investimento, segundo
o relatório divulgado pela
Academia Chinesa para
Tecnologia de Informação e
Comunicações.
A China registrou 28
novas empresas de IA em
2017, comparadas com 128
em 2016, disse o relatório,
acrescentando que a flutuação
não afetará a tendência de
crescimento no longo prazo. As
empresas de IA encontravam-se principalmente em Beijing,
Shanghai e Guangdong no
ano passado. Beijing tinha o
maior número, com mais de
260 empresas de IA. O relatório
previu que a indústria chinesa
de IA continuará a crescer

em 2018 e que avanços serão
obtidos em áreas como visão
de computador e tecnologias
de voz.
A China divulgou um plano
de desenvolvimento de IA no
ano passado, prometendo
elevar o valor das indústrias
essenciais de IA para mais
de 150 bilhões de yuans até
2020, 400 bilhões de yuans até
2025 e um trilhão de yuans até
2030.

Começa construção de
transporte ferroviário Beijing-Xiongan
A construção do transporte
ferroviário que ligará Beijing
à Nova Área de Xiongan
começou no dia 28 de
fevereiro, segundo o comitê
administrativo da Nova Área
de Xiongan.
Sendo o primeiro grande
projeto de transporte
envolvendo Xiongan, a
ferrovia, de 33,53 bilhões
de yuans (US$ 5,3 bilhões),
se estenderá por 92,4
quilômetros e terá cinco
paradas via distrito de Daxing,
da cidade de Beijing, e Bazhou,
na Província de Hebei. O
transporte ferroviário cortará o
tempo de viagem entre Beijing
e Xiongan para 30 minutos.
A seção do centro da cidade
de Beijing para seu novo
aeroporto tem uma velocidade
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projetada de 250 km por
hora, e entrará em operação
junto com o aeroporto em
setembro de 2019. A seção do
aeroporto até Xiongan tem
uma velocidade projetada de
350 km por hora, e entrará em
operação antes do final de
2020.

Governo de Macau aprova
prorrogação de concessão de
corridas de cavalos para 2042
O governo da Região
Administrativa Especial de
Macau aprovou a prorrogação
do contrato de concessão
exclusiva da exploração de
corridas de cavalos por um
período de 24 anos e seis
meses, informou o chefe das
finanças do governo de Macau
em 28 de fevereiro.
Segundo o secretário para a
Economia e as Finanças, Leong
Vai Tac, o governo tomou a
decisão após a avaliação de um
plano de investimento de US$
187 milhões, apresentado pela
Companhia de Corridas de

Cavalos de Macau. A empresa
também desenvolverá mais
atividades correlativas não-jogo em seus hipódromos.
A existente concessão
expirará em 28 de fevereiro
e a prorrogação vai até 31 de
agosto de 2042. Leong disse
que a extensão da concessão
é útil para promover o
desenvolvimento da posição
estratégica de Macau como um
centro mundial de turismo e
lazer. A extensão da concessão
apresentou novas condições,
incluindo a diminuição do
período de graça permitido
para a empresa pagar as
taxas devidas. O plano
de investimento deve ser
cumprido dentro do prazo
estipulado, sob pena de
suspensão dos efeitos do
mesmo, acrescentou Leong.

Cidade chinesa de Yiwu
registra economia mais
robusta com base em
commodities
O volume de transações

de commodities da cidade
de Yiwu, no leste da
China, conhecida como o
“supermercado mundial” por
seus produtos no atacado,
obteve um crescimento estável
no ano passado, de acordo
com as autoridades locais.
Os dados divulgados pelo
departamento de supervisão
do mercado da cidade
mostraram que todos os
participantes do mercado em
Yiwu alcançaram um volume
de negócios total de quase
150 bilhões de yuans (US$ 24
bilhões) no ano passado, um
aumento de 8,9%. A China
Commodities City em Yiwu, o
maior mercado de pequenas
commodities do mundo,
totalizou mais de 120 bilhões
de yuans em volume de
negócios no ano passado, um
aumento de 10,9%.
Yiwu teve mais de 380 mil
empresas e vendedores de
commodities registrados até
o final de 2017, incluindo os
estrangeiros, aumentando em
cerca de 77 mil em relação ao
ano anterior.
De acordo com a alfândega
da cidade, o volume total de
comércio de Yiwu foi de 211,3
bilhões de yuans entre janeiro
e novembro do ano passado,
um aumento de 4,4%, com as
exportações e importações
ficando em 208,1 bilhões de
yuans e 3,2 bilhões de yuans,
expandindo-se 4,1% e 34,3%,
respectivamente.
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Caminhos do churrasco
brasileiro até a China
Por Janaína Camara da Silveira

O

churrasco brasileiro
é o prato mais
famoso na China,
que em mandarim se diz
“baxi kaorou” ( 巴西烤肉 ).
Uma especialidade que se
encontra em várias cidades
chinesas, principalmente
Beijing e Shanghai, servida
em espetos, como no Brasil,
trazidos pelos garçons até a
mesa.
A variedade de cortes e
carnes, muitas vezes, é menor
do que nas churrascarias
brasileiras. Mas o que
mais chama a atenção nos
restaurantes chineses é a
diferença no tamanho das
fatias que vêm ao prato. Na
China, são bem mais finas
do que as servidas no Brasil,
especialmente devido aos
hábitos chineses na hora
de comer a carne: em geral,
ingerem menos do produto
que os brasileiros.
Mas uma rede de
churrascarias tem um estilo
mais semelhante ao dos
restaurantes brasileiros, a
Latina. Com presença em
cidades como Beijing e
Shanghai, o segredo é simples:

sempre há brasileiros nos
restaurantes, especialmente
na cozinha e na churrasqueira.
São os chefs com
experiência que ensinam aos
funcionários chineses como
preparar a carne ao estilo
brasileiro. Mas não apenas
ela, pois a Latina mantém um
buffet diariamente com outra
mania dos brasileiros: o feijão
com arroz. No domingo, aliás,
o feijão vira feijoada, um jeito
mais demorado e elaborado
de preparar o grão preto.
Feijão com arroz no Brasil é
mania nacional e a comida
mais comum nas mesas, sejam
estas das famílias mais ricas ou
mais pobres.
A história da Latina na
China começou há 20 anos,
graças a investidores chineses
que, em visita ao Japão,
haviam conhecido a rede
de churrascarias Bacana,
sucesso em bairros de Tóquio.
O empreendimento por lá
tinha raízes brasileiras, mas
era de japoneses. E é aí que a
história se torna ainda mais
interessante.
A Bacana nasceu graças
a um migrante japonês

Latina em Beijing

que havia vivido no Brasil
por algumas décadas, mas
retornou à terra natal.
Aliás, no período no Rio de
Janeiro, abriu o primeiro
restaurante japonês em
terras cariocas. No Japão,
aproveitou a experiência com
gastronomia para inaugurar
a primeira churrascaria em
terras nipônicas. Logo, atraiu
churrasqueiros do Rio Grande
do Sul, a terra conhecida
pela qualidade da carne
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assada. E o filho, Jun Taichi,
nascido no Brasil, mas à
época acompanhando os pais
no Japão, logo passou a se
dedicar ao projeto.
Foi Jun quem aceitou vir à
China abrir a primeira Latina,
em Shanghai. Com ele, vieram
churrasqueiros que até hoje
estão no país, alguns como
sócios, outros como gerentes
em outras redes e alguns
até com negócios próprios:
“mas sempre mantivemos a

amizade e o contato”, afirma
Jun.
A churrascaria atrai a
clientela brasileira, mas
muitos chineses também.
Ao meio-dia, inclusive,
durante os dias de semana,
se pode optar apenas pelo
buffet que, além de ser uma
opção mais econômica, é
também menos calórica.
Para fechar o cardápio
de atrações, que não se
resumem apenas à comida,

a Latina mantém sempre
atrações musicais. Em todos
os restaurantes da rede, há
músicos brasileiros. Samba,
pagode, sertanejo e bossa
nova, estilos genuinamente
brasileiros, estão no
repertório.
Para atrair mais clientes,
conta Jun, a Latina acabou
incorporando muitos serviços
oferecidos graças à economia
digital, febre entre os usuários
chineses. Segundo o sócio do
restaurante, uma grande parte
dos frequentadores chineses
é atraída pelos cupons de
desconto oferecidos nos
principais aplicativos sobre
gastronomia e restaurantes da
China.
Outra modalidade para
fidelizar a clientela é o
oferecimento do cartão VIP,
num modelo que no Brasil
se chamaria de “refeição
pré-paga”. Dependendo
do montante injetado em
um cartão (em modo físico,
a exemplo dos cartões de
débito), o cliente amplia
o desconto oferecido por
refeição: “é a principal
ferramenta para manter
os clientes, que preferem
gastar mais de uma vez
e ter a oportunidade de
voltar pagando menos ou
até oferecendo almoços ou
jantares a grandes grupos”,
explica Jun. Hoje, 70%
do público já é chinês,
assegura o sócio.

On-line
www.cim.chinesecio.com
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CRIpor 节目单和频率表

Boletim Técnico

Programas diários para os países lusófonos

(vigente a partir do dia 9 de janeiro de 2017)

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

Noticiário

China em Foco

China em Foco

China em Foco

China em Foco

China em Foco

Panorama
Econômico

Pelos
Quatro Cantos

Sala de Visitas

Rota da Seda

Tudo por Esporte
Ritmos da China

Ritmos da China

Gastronomia

Panorama
Econômico

Além do
Horizonte

Tudo por Esporte

Sala de Visitas

Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia Chinês Dia aDia Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia

Programa AM 760 no Rio de Janeiro (vigente a partir de 9 de janeiro de 2017)
Horário

2ª feira

9:00

Coletânea

10:00

Gastronomia

(Rio)

3ª feira

Ritmos da
China
Ritmos da
China

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Panorama
Econômico

Ritmos da
China
Ritmos da
China

Scherzo﹡

Pandora﹡

Zona Indie﹡

Entrevista de
Macau﹡

Fado a
Oriente﹡
Revista de
Macau﹡

Sala de Visitas

Rota da Seda

Coletânea

Coletânea

Coletânea
Além do
Horizonte

11:00
12:00
15:00
16:00
20:00

Zona Indie﹡
Fado a
Oriente﹡
Panorama
Econômico

Som da
Semana﹡
Entrevista de
Macau﹡
Pelos Quatro
Cantos

21:00

Sábado

Domingo

Tudo por
Esporte
Pelos Quatro
Cantos
Ritmos da
China
Ritmos da
China
Som da
Semana﹡

Tudo por
Esporte
Além do
Horizonte
Ritmos da
China
Ritmos da
China
Pandora﹡

Scherzo﹡

Revista de ﹡
Macau

Gastronomia

Rota da Seda

Sala de Visitas

Coletânea

Programa FM 91,4 em Lisboa (vigente a partir de 9 de janeiro de 2017)
Horário
(Lisboa)

2ª feira
3ª feira
4ª feira

19:00

Panorama
Econômico
Pelos Quatro
Cantos
Sala de Visitas

Horário

21:00

22:00

Gastronomia

Coletânea

Zona Indie﹡

Scherzo﹡

Entrevista de
Macau﹡

Além do
Horizonte
Tudo por Esporte

5ª feira
6ª feira

20:00

Revista de ﹡
Macau

Ritmos da China
Rota da Seda

Som da
Semana﹡

Ritmos da China

7:00

8:00

14:00

Sábado

Coletânea

Além do
Horizonte

Pelos Quatro
Cantos

Domingo

Coletânea

Rota da Seda

23:00

Pandora﹡

18:00

20:00

Ritmos da China Sala de Visitas

21:00

22:00

Panorama
Econômico

Som da
Semana﹡

Tudo por Esporte Ritmos da China Gastronomia

﹡ Fornecido pela Rádio Macau. 由澳门电台提供。

Capital Airlines lança duas rotas conectando China e Portugal
Macau e Lisboa estarão ligadas via Beijing

A

Capital Airlines lançou a rota Beijing-Macau no dia
25 de julho de 2017, coincidindo com o primeiro
voo direto China-Portugal, que liga Hangzhou, Beijing e
Lisboa. São duas novas rotas aéreas diretas que vinculam
a China a países e regiões de língua portuguesa na Europa, América do Sul e África.
Com uma frequência de três vezes por semana (terça-feira, quinta e sábado), os voos Hangzhou-Beijing-Lisboa partem de Beijing e levam 13 horas para chegar à
capital portuguesa. A aeronave usada no trecho é a Airbus
A330, de fuselagem larga, com dois corredores. Os voos
Beijing-Macau duram 3 horas e meia, com uma frequência de quatro dias por semana: segunda, terça, quinta e
sábado.
A partir da interligação entre suas rotas nacionais e
internacionais, e da sua cooperação com
a TAP e a Azul Linhas Aéreas
Brasileiras, a Capital Airlines passa a conectar, via
Portugal, a China com
o Brasil, Angola,
Moçambique,
Cabo Verde e
S ã o To m é
e Príncipe,

países de língua portuguesa localizados em diferentes
continentes.
Laços de amizade continentais
Localizados respectivamente nas extremidades leste
da Ásia e oeste da Europa, China e Portugal têm uma
longa história de relações amistosas. Portugal foi um dos
primeiros países a estabelecer uma parceria estratégica
abrangente com a China.
Nos últimos anos, as empresas chinesas aumentaram
consideravelmente seu investimento em Portugal. Lisboa,
capital portuguesa, é a cidade mais ocidental do continente europeu. Como destino turístico, Lisboa possui
um belo porto natural, palácios, igrejas e ruas antigas remanescentes da época dourada das Grandes Navegações,
bem como uma gastronomia de alto padrão.
A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM)
representa um laço particular da longa relação da China
com Portugal. Caracterizada por uma mistura de 400 anos
das culturas ocidental e oriental, Macau é atualmente um
ponto de encontro entre as culturas tradicionais chinesa
e portuguesa. Na pequena ilha, estão situadas dezenas de
patrimônios mundiais preciosos, que convivem com atrações modernas. Os voos que conectam Macau a Lisboa
criam uma nova rota para o intercâmbio cultural entre os
dois países.
No futuro, além de cooperar com a TAP, de Portugal,
e a Azul, do Brasil, a Capital Airlines vai integrar os recursos da rede aérea do Grupo HNA para criar linhas
aéreas a partir da China com destino à Europa, América do Sul e África, via Lisboa, em um momento
de crescente demanda por negócios bilaterais
entre a China e os países situados ao longo do
Cinturão e Rota.
Para celebrar a abertura da rota que
conecta Macau a Lisboa, as passagens terão
descontos desde o lançamento até o dia 31 de
dezembro deste ano.

7 月 25 日首都航空“澳门 + 里斯本”航线同期启航

2

017 年 7 月 25 日，由首都航空执飞的“北京 = 澳门”航线，与中葡两国首条直飞的“杭州 = 北京 = 里斯本”航线同期启航，
两条空中直航通道的开辟将构建中国至欧洲、南美洲、非洲地区葡语系国家和地区的便捷新通道。
首都航空 “杭州 = 北京 = 里斯本”航线每周二、四、六共三班，13 小时从中国北京便捷直达葡萄牙首都，全新的空

客 A330 双通道宽体机带来舒适旅程体验；同期开通的“北京 = 澳门”航线每周一、二、四、六共四班密集往来，3.5 小时
便捷直达。
通过首都航空国内外航线联接互通，同时与葡萄牙航空、巴西蓝色航空携手，中国经葡萄牙可以联运至巴西、安哥拉、
莫桑比克、佛得角、圣多美和普林西比等葡语系国家和地区。
中葡两国分处亚欧大陆的东西两端，两国友好关系历史悠久，葡萄牙是最早和中国建立全面战略伙伴关系的国家之一，
近年来中国企业在葡萄牙投资也在大幅上升。里斯本是葡萄牙共和国首都，是欧洲大陆最西端的城市，在葡萄牙流行一句话，
“没有看过里斯本的人等于没有见过美景”。作为世界上最壮丽的自然港口之一，当夕阳西下，里斯本骄傲地展现她的宫殿、
教堂以及老街，人们伫立此地，仿佛回到了大航海家扬帆起航的黄金时代。
澳门特区是中国与葡萄牙关系发展的特殊纽带，400 年中西文化的磨合让澳门既有传统的中国文化色彩又有浓郁的萄
国情调，这一方小小的海岛之上，布满了几十处珍贵的世界遗产和无数令人惊艳的时尚光圈。里斯本、澳门航线的同期开
通填补了中葡两国直航空白，为两国文化、人员交流建立新的空中桥梁，直飞航线一定会对两国政经关系的发展起到非常
大的促进作用。
未来首都航空将与葡萄牙航空、巴西蓝色航空携手，同时整合海航集团旗下航空公司航线网络资源，共同打造中国经
里斯本到欧洲、南美洲、非洲地区葡语系国家的空中桥梁，以满足中国和“一带一路”相关国家日益增长的双边商贸往来需求。
为庆贺双葡语系目的地航线启航，即日起至 12 月 31 日特惠：
上海 / 宁波 / 温州 / 福州 / 厦门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 1500 元起（不含税）
青岛 / 大连 / 澳门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 2000 元起（不含税）
香港 / 广州 / 成都 / 西安 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 3000 元起（不含税）
重庆 / 三亚 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 3400 元起（不含税）
澳门 = 北京 = 里斯本，经济舱往返 2000 元起（不含税）

中国国际广播电台（CRI）成立于 1940 年，是中
国唯一向全球广播的国家电台，其宗旨是“向世界介
绍中国，向中国介绍世界，向世界报道世界，增进中
国人民与世界人民之间的了解和友谊。”
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Fundada em 1940, a Rádio Internacional da China
(CRI) é a única emissora estatal chinesa que transmite
sua programação em 65 línguas para todo o mundo, com
o objetivo de apresentar a China ao mundo, apresentar
o mundo aos chineses, informar o mundo ao mundo e
aumentar a compreensão e a amizade entre os chineses
e os outros povos.
A transmissão em português da CRI entrou no ar
no dia 15 de abril de 1960. Como a única emissora em
português atuando na China em diversas mídias, tais
como rádio FM, rádio via ondas curtas, CRI on-line em
português, CRI móvel em português e a revista Fanzine,
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nos setores de noticiário, cultura, economia, sociedade e
ensino de chinês.
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