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O presidente chinês, Hu Jintao, se reuniu no dia 12 de abril 
em Beijing com a presidente brasileira, Dilma Rousseff. Os dois 
líderes chegaram a consensos sobre uma série de questões, além 
de expressarem o desejo de levar as relações bilaterais a um novo 
patamar. 

Hu Jintao disse que a China quer se unir ao Brasil para 
aprofundar e desenvolver as relações entre os dois países em quatro 
aspectos, a fim de contribuir com o desenvolvimento econômico e 
a melhoria das condições de vida da população. Esses aspectos são: 
insistir em consultas em pé de igualdade e aprofundar confiança 
estratégica mútua; insistir no beneficio recíproco e aumentar o nível 
de cooperação; insistir em complementações com vantagens mútuas; 
e insistir no diálogo e em ampliar as cooperações científicas e 
tecnológicas.

Dilma Rousseff afirmou que o Brasil está disposto a estreitar 
ainda mais as relações de parceria estratégica, otimizar o papel da 
Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível (Cosban), reforçar o diálogo e 
a cooperação entre os dois países nas áreas de comércio, investimento, 
finanças, tecnologia, agricultura, infraestrutura, contribuindo para que 
as relações sino-brasileiras alcancem um voo essencial. 

Hu Jintao disse ainda que a China quer reforçar a coordenação 
estratégica com o Brasil em assuntos internacionais, para enfrentar 
desafios globais como mudanças climáticas e desenvolvimento 
sustentável, além de impulsionar a ordem econômica e política 
internacional a se desenvolver em favor dos países emergentes.

Dilma Rousseff afirmou que o Brasil quer ser parceiro do país 
asiático para reforçar coordenações e cooperações em organizações 
multilaterais, como a ONU e o G20, e em assuntos internacionais. 
Também quer se aproximar de outros países em desenvolvimento 
para promover o multilaterismo, a manutenção da paz mundial, o 
desenvolvimento sustentável e estabelecer uma ordem internacional 
justa e igual. 

Após o encontro, os dois líderes assinaram um documento 
conjunto de cooperação bilateral. 

China e Brasil buscam 
e x p a n d i r  r e l a ç õ e s 
bilaterais

Foi inaugurada no dia 12 de abril na galeria 
da Academia de Arte de Beijing, a Exposição 
de Artes Plásticas de Roberto Magalhães, 
um dos artistas brasileiros mais renomados 
da atualidade. A mostra conta com 26 obras 
escolhidas pelo próprio artista, que representam 
diversos períodos de sua longa carreira. O 
evento é organizado pela Embaixada do Brasil 
na China e conta com o apoio do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil e do Ministério 
da Cultura da China. 

Relações Sino-Brasileiras no 
Contexto do Brics - Desafios e 
Oportunidades

Participação: 
- Chen Duqing, ex-embaixador chinês no   
   Brasil

 

Vídeo

Inaugurada, em Beijing, 
Exposição Individual de 
Roberto Magalhães

http://portuguese.cri.cn/561/2011/04/14/1s134294.htm

http://portuguese.cri.cn/801/2011/04/12/1s134200.htm

O s impós io  Bras i l -Ch ina : 
para além da complementaridade 
e parceiras para benefícios mútuos 
foi realizado no dia 12 de abril em 
Beijing. O evento, organizado pelo 
Banco de Desenvolvimento da China 
em parceria com o Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil, contou 
com a presença do vice-primeiro- 
-ministro chinês, Wang Qishan, e da 
presidente brasileira, Dilma Rousseff.

Em 2010, o volume de negócios 
entre China e Brasil bateu novo 
recorde e atingiu a marca de US$62,5 
bilhões, um crescimento de 47,4% 
em relação ao ano anterior. A China é 
o maior parceiro comercial do Brasil. 
Já o país sul-americano se tornou 
o nono maior parceiro da China. 
O ministro do Comércio chinês, 
Chen Deming, assinalou: “A China 
foi o maior comprador de produtos 

agrícolas brasileiros 
nos últimos três anos 
e o maior destino das 
exportações brasileiras 
d e  m i n é r i o s ,  s o j a , 
petróleo e celulose.”

Com o  pa í s e s  em 
desenvolvimento, China e Brasil 
estão em processo de industrialização 
e  u r b a n i z a ç ã o  e  t ê m  m u i t a 
complementaridade econômica e 
grande potencial de cooperação. Na 
condição de segunda e sétima maiores 
economias do mundo, as relações 
ultrapassam o âmbito bilateral e 
têm importante significado para a 
recuperação e o desenvolvimento 
global. “China e Brasil tiveram boas 
relações em assuntos internacionais 
e regionais. A parceria sino-brasileira 
trouxe resultados práticos para os 
povos dos dois países,” afirmou o 

vice-primeiro-ministro chinês.
A presidente brasileira, Dilma 

Rousseff, revelou em seu discurso 
que o Brasil dá grande importância 
à parceria estratégica bilateral e 
que tem trabalhado com afinco para 
impulsionar a cooperação pragmática. 
A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016 serão realizados 
no Brasil, lembrou Dilma Rousseff, 
acrescentando que os dois eventos 
oferecerão excelentes oportunidades  
de estímulo à cooperação bilateral e 
em economia e comércio. 

Brasil-China, 
para além da complementaridade 
e parceiras para benefícios mútuos

O vice-presidente chinês Xi 
Jinping se reuniu em 15 de abril 
com Manuel Domingos Vicente, 
p r e s iden t e  e  d i r e to r  ge r a l  da 
companhia petroleira estatal de 
Angola, a Sonangol. Xi avaliou 
positivamente o crescimento das 
relações bilaterais nos últimos 28 
anos, destacando que os dois países 
têm tido cooperações significativas 
e m  i n v e s t i m e n t o ,  e n e r g i a , 
infraestrutura, cultura, educação 
e aviação. A China, segundo ele, 
está comprometida a trabalhar com 
Angola para ampliar essa parceria. 

Domingos Vicente disse estar de 
acordo com os pontos de vista de Xi 
sobre as relações bilaterais e, que 
Angola deseja sinceramente que a 
cooperação bilateral possa alcançar 
novos êxitos no quadro da parceria.

China-Angola China-Cabo Verde
O presidente de Cabo Verde, 

Pedro Verona Pires, recebeu no dia 12 
de abril na casa presidencial a vice-
-presidente do Comitê Permanente 
da Assembleia Popular Nacional da 
China, Chen Zhili. 

Na ocasião, Pires disse que a 
China é um parceiro de cooperação 
estratégica muito importante do país, 
e que a visita da delegação da APN da 
China vai promover o entendimento e 
a confiança mútua entre os parceiros. 

Por sua vez, Chen disse que a 
China dá grande atenção às relações 
com os países africanos e quer elevar 
a amizade bilateral a um novo patamar 
no quadro do Fórum de Cooperação 
S ino -Af r i c ana  e  do  Fó rum de 
Cooperação Econômica entre China e 
Países de Língua Portuguesa. 

A China valoriza as relações 
sino-portuguesas e deseja somar 
e s fo rços  com Por tuga l  pa ra 
consolidar a base política das 
relações bilaterais, aprofundar 
a  cooperação pragmát ica  em 
comérc io ,  tu r i smo e  energ ia 
renovável ,  e  em expandir  os 
intercâmbios cul turais ,  disse  
Uyunqimg, vice-presidente da 
Assembleia Popular Nacional da 
China. A afirmação foi feita durante 
as reuniões com o presidente do 
Parlamento português,  Jaime 
Gama, com a vice-presidente 
Teresa Caeiro e com o Comitê dos 
Assuntos Exteriores do Parlamento 
durante sua visita a Lisboa entre os 
dias 27 e 30 de março. 

China-Portugal

- Fabiano Maisonnave, correspondente do 
   jornal Folha de São Paulo em Beijing
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Li Mei (Laura) começou a trabalhar no Cripor 

em 2004, logo após graduar-se da universidade. 
Foi apresentadora dos programas de música, 
Encontro com os Ouvintes e Cultura. Trabalhou  
dois anos em Portugal e voltou à CRI em 2010. 
Apresenta agora o programa semanal Estilo da 
Vida.

Ser ouvintes da CRI não 
é fácil, porque não temos 
meios eficazes de interação 
simultânea para suprir a 
distância tanto geográfica 
como cultural. É por isso 
que os ouvintes da CRI 
são realmente persistentes 
e merecem todo o nosso 
respeito. 

O meu programa Estilo 
da Vida - a Vida fora dos 
P a d r õ e s  é  u m  r e c é m - 
-nascido com a remodelação 
da programação da rádio no 
início do ano. Na prática, 
ele próprio não tem padrões 
para obedecer. A minha 
inspiração é abordar nele 
os fenômenos mais latentes 
da vida dos chineses, como  
compras colet ivas pela 
Internete e mudanças nas 
atitudes dos jovens chineses 
sobre o casamento. 

Se você, por acaso, for  
igual a nós, é justamente 
quem procuramos.

Minhas Palavras 
aos ouvintes

Para esquerda? Para direita?
Na dúvida entre o casamento e a solteirice, eles 

optaram pelo segundo. Eles não necessariamente 
rejeitam o amor ou o casamento, só não querem 
se arriscar em uma escolha imperfeita. Para essas 
pessoas, o tradicional conceito de casamento já 
não orienta suas vidas. Num Relatório sobre a 
Situação de Casamento e Namoro, 90% dos homens 
entrevistados defenderam que a mulher deve se 
casar antes dos 27 anos. Daí o termo “mulher 
resto”, referência às mulheres  com mais de 30 anos 
que ainda estão solteiras. (http://portuguese.cri.

cn/721/2011/02/22/1s132256.htm)

Compras coletivas online
As compras coletivas são uma 

nova maneira de realizar negócios 
eletrônicos. Os consumidores que 
têm a intenção de adquirir um mesmo 
produto ou serviço pela internet, ao 
invés de comprar individualmente, 
formam um grupo para adquirir o 
produto em conjunto, fazendo com 
que o preço caia  significativamente, 
podendo chegar ao valor da compra 
no atacado. (http://portuguese.cri.cn/721/2011/01/18/1s131012.htm)

Li Mei (Laura)

Mostre seu Amor na TV
O Mostre seu Amor é um programa de TV 

chinês dedicado a aproximar casais. Pelos bate-
-papos gerados no programa, o público discute 
a opinião dos participantes sobre namoro e 
acaba refletindo sobre  seus próprios problemas 
conjugais. Isso faz com que os telespectadores 
passem a se dedicar mais na busca por um 
relacionamento mais feliz e harmonioso. (http://
portuguese.cri.cn/721/2011/05/03/1s135061.
htm)

Moda

Programa 
Estilo da Vida 

às quintas-feiras
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Em 6 de junho deste ano (dia 5 de maio do 
calendário lunar chinês) comemora-se a Festa de 
Duanwu, uma das mais importantes e tradicionais  
da China. A data é conhecida também como Festa 
de Maio, Festa do Barco do Dragão e Festa da 
Pamonha. “Duan” significa “início”, e “Wu”, 
número “cinco”. Antigamente, o 5º dia de cada 
mês era chamado de Duanwu. Com o passar de 
tempo, a festa fixou-se no 5º dia de maio, segundo 
o calendário chinês. 

A data tem origem numa antiga Festa do 
Dragão, totem de várias etnias chinesas. Pela 
passagem da data, os chineses costumam comer  
zongzi, uma porção de arroz glutinoso embrulhado 
em folhas de junco ou bambu, parecido a uma 
pamonha. Os costumes variam conforme o lugar, o 

recheio, a forma e o sabor das pamonhas. Faz parte 
do ritual da data a realização de regatas de barcos 
do dragão em homenagem a Qu Yuan, grande poeta 
e patriota da Antiguidade chinesa. 

Qu Yuan, natural do reino de Chu, viveu 
no período dos Reinos Combatentes (475-221 
a.C). Funcionário da corte do reino de Chu, ele 
foi afastado pelo rei instigado por aristocratas 
corruptos. Desde então, passou a levar uma vida 
no exílio. Na Festa de Duanwu do ano 277 a.C, ao 
saber que a capital de seu país havia sido tomada 
pelas tropas do reino de Qin, Qu Yuan não suportou 
a tristeza e atirou-se no rio Miluo. Depois que a 
notícia sobre o suicídio de Qu Yuan se espalhou, 
moradores da região partiram de barco para o 
local, a fim de recuperar seu corpo. Sem sucesso, 

Festa do Barco do Dragão

Festa de Duanwu
Festa da Pamonha

Festa de Maio

http://portuguese.cri.cn/561/2010/06/07/
Zt1s122931.htm

Vídeo

Jogo online

Alimente os Peixes

Origem da Festa de Duanwu

7http://www.cri.com.cn 

jogaram pamonhas no rio na tentativa de 
saciar os peixes e dissuadi-los de comer 
o corpo de Qu Yuan. Daí em diante, o 
ritual passou a ser repetido anualmente 
pela população. A data converteu-se numa 
festa em memória a esse grande poeta 
e patriota. Mais tarde, comer pamonhas 
de arroz glutinoso e promover regatas de 
barcos do dragão passaram a ser atividades 
indispensáveis à data. 

Hoje em dia, as regatas de barcos do 
dragão ultrapassaram os limites da festa e 
assumiram uma conotação cultural, sendo 
promovidas em diversos lugares do mundo, 
inclusive como modalidade esportiva.

Fanzine



Fanzine

http://portuguese.cri.cn 

Fanzine

http://www.cri.com.cn 

Fanzine

8 9

Patrimônio Mundial na China
A montanha Wuyi

O monumento natural 
parece uma grande pintura 
em aquarela. Durante milhões 
de anos, a natureza ergueu 36 
montes em diferentes formas, 
todos cobertos de verde e 
intercortados por um rio. 

Numa jangada feita de 
bambu, os turistas podem 
passear pelo rio Jiuqu (Nove 
Curvas), ingressando assim, 
nessa “aquarela” e percebendo 
a mudança de suas águas, que 
vão de correntes caudalosas a 
verdadeiros espelhos. 

Nas encostas dos dois 
lados, estão edificações e urnas 
funerárias suspensas datadas 
do período neolítico, em forma 
de barco. A mais antiga delas 
tem quatro mil anos, sendo a 
mais antiga urna funerária do 
mundo. Por que em forma de 
barco? Segundo a tradição, 
foi o barco que levou os seres 
humanos ao paraíso. Já os 
arqueólogos dizem que a vida, 
completamente dependente 
da água disponível à etnia 
minoritária local, foi a razão 
dessa opção. No entanto, um 
dos maiores questionamentos 
feitos pela sociedade moderna é 
como eles conseguiram colocar 
caixões tão pesados em covas 
abertas nas altas montanhas. É 
um mistério. 

Na montanha Wuyi, várias 
escolas filosóficas e religiosas 
conviveram harmoniosamente, 
como o budismo, o taoísmo e 
o confucionismo. Os taoístas 
acreditam que a montanha Wuyi 
possui 16 paraísos dedicados 
aos imortais. Muitas destas 
localidades foram batizadas com 
nomes ligados aos imortais. 
Foi onde nasceu o pensamento 
Zhuzi (Zhu Xi, 1130-1200), 
desenvolvido a partir das 
teorias de Confúcio e conhecido 

mundialmente como “pós- 
-confucionismo”. 

A montanha Wuyi é coberta 
por florestas primitivas sub- 
-tropicais, razão pela qual 
tornou-se o refúgio de 3.728 
espécies de plantas e de 5.110 
animais silvestres, sendo, por 
isso, conhecida como paraíso 
dos pássaros, mundo dos insetos 
e reino das cobras.

Guadun é um vale com 500 
metros de extensão. Em 1873, 
um padre francês passou por 
lá e catalogou uma série de 
pássaros e animais mamíferos, 
difundindo o local ao mundo. A 
descoberta despertou o interesse 
de ingleses, americanos e 
alemães, que foram a Guadun. 
Num período de mais de cem 
anos, foram descobertas mais 
de 600 novas espécies de 
animais na região da montanha 
Wuyi. Só em Guadun foram 
catalogadas 62 espécies de 
animais vertebrados.

A montanha Wuyi é também 

o reino dos insetos, com 
4.635 espécies já registradas e 
designadas, das quais mais de 
200 borboletas. Segundo dados, 
de 12 amostras de um tipo de 
borboleta, 11 saíram de Wuyi. 
Dazufeng, um bambuzal dentro 
da montanha, constitui o habitat 
dos insetos. Especialistas 
estrangeiros têm catalogadas 
milhões de amostras, das quais 
mais de cem novas espécies. 
De 32 séries de insetos, 31 são 
de Wuyi. Para especialistas, 
Wuyi é o tesouro dos insetos. 
Porém, mesmo com a grande 
variedade e quantidade de 
insetos, o ecosistema local não 
foi danificado.

Mérito dos esforços para 
proteger o meio ambiente, 
existe uma lápide ao lado do 
rio Jiuqu, com detalhes sobre a 
proibição à caça e pesca. Além 
disso, ainda está lá uma lápide 
com uma ordem baixada pelo 
imperador Qianlong, da dinastia 
Qing (1611-1911), proibindo a 

derrubada de árvores ao redor 
dos templos.

Entre todas as plantas, a 
árvore do chá Wuyi Yancha, 
chá de rocha de Wuyi na 
tradução para o português, é 
a mais famosa. Na dinastia 
Song (960-1279) o chá Wuyi 
Yancha era um dos produtos 
taxados pela corte. Depois, 
foram demarcados os jardins 
de chá, a fim de produzir chá 
exclusivamente para a corte 
imperial. No século 17, o chá 
Wuyi Yancha era vendido até 
na Europa. Porém, entre os chás 
de Wuyi, a melhor variedade é 
o Dahongpao (grande quimono 
vermelho), assim chamado 
porque as plantações de chá 
se tornavam vermelhas com 
o desabrochar das folhinhas. 
Existem apenas quatro árvores 
do chá Dahongpao com mais 
de 300 anos. Por isso, o chá 
Dahongpao é considerado uma 
preciosidade.

Situada no norte da 
província de Fujian, a 

montanha Wuyi tem 650 
metros de altitude. Mesmo 

não sendo tão imponente 
como outras montanhas, 
é famosa por suas belas 

paisagens, histórias e 
culturas.

A montanha Wuyi foi 
incluída pela Unesco na lista 

dos patrimônios mundiais em 
dezembro de 1999.
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Mesa Redonda

A China tem uma fauna 
muita rica. As espécies são 
numerosas e correspondem 
a 10% da fauna total  do 
mundo.  Algumas dessas 
espécies são únicas ou vivem 
pr inc ipa lmente  no  pa ís , 
como o macaco-dourado 
(Rhinopithecus roxellana), 
o veado malhado (Cervus 

nipon ) ,  o  grou de coroa 
vermelha (Grus japonensis), 
o panda gigante, o jacaré 
chinês (Alligator sinensis), 
a salamandra gigante e o 
camelo bactriano (Camelus 
bactrianus).

O cervo-do-padre-david 
é um animal raro somente 
visto na China. É chamado 

vulgarmente de “similar 
a quatro animais” por ter 
chifres parecidos aos do 
cervo, cabeça semelhante à 
do cavalo, corpo de burro e 
cascos como os de boi. É um 
animal precioso para exibição 
devido à sua forma peculiar, 
t e m p e r a m e n t o  m a n s o  e 
raridade.

Qual o papel desempenhado pela mulher na vida e na 
sociedade atual? 

Quais desafios a mulher enfrenta hoje?

Que futuro você enxerga para as mulheres e em que 
contexto elas estarão inseridas?
                 

Daniele Cristine 
Zunino, Joinville, 
SC, Brasil

A t u a l m e n t e , 
a  mulher  exerce 
m u i t o  m a i s  d o 
q u e  o  p a p e l  d e 
m ã e  o u  e s p o s a . 
Nos dias de hoje, 
a mulher trabalha 
fora e não fica só 
com os afazeres domésticos, 
e em alguns casos ainda é 
responsável pelo sustento da 
família. Para garantir os direitos 
e interesses das mulheres, elas 
têm que cada vez mais investir 
em suas carreiras e ocupar um 
espaço maior na sociedade. 

O maior desafio da mulher 
ainda hoje é o preconceito, 
mu i tos  não  ac red i t am na 
capacidade feminina. 

Espero que cada vez mais 
as mulheres ocupem lugares de 
destaques e possam contribuir 
com o futuro, desmistificando 

essa sociedade machista, onde 
mulheres nasceram só para 
ficar em casa cuidando do lar e 
dos filhos. 

Milena Lehnen, Joinville, SC, 
Brasil

A mulher tem dominado 
a sociedade. A mulher tem 
conquistado horizontes que 
jamais achavam que poderia 
conquistar. E tudo com muita 
beleza, feminilidade, garra e 
com o poder da procriação 
que lhes  foi  dest inado.  O 
mundo não seria o mesmo 

sem as mulheres. Não é a toa 
que muitas mulheres ocupam 
cargos que antes eram apenas 
destinados aos homens. 

Jessica Gimenez,  Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil

Acredito que a mulher vem 
desempenhando um grande 
papel na sociedade ao longo 
do tempo. Mas seu papel se 
torna ainda maior na vida, 
pois ela tem a capacidade de 
exercer diversas funções, não 
só profissionais, como também 
pessoais. Um exemplo é o de 
ser mãe e atuar na sua área 
profissional ao mesmo tempo.

As mulheres estão com 
a sua posição mais elevada 
ao longo dos anos, revendo 
seus direitos de trabalhar, por 
exemplo, em determinados 
cargos que são considerados 
exclusivos dos homens. Assim, 
vêm reivindicando os seus 
direitos e interesses perante a 
sociedade. Muitas ainda sofrem 
machismo e preconceitos.

Eleci Paim, Florianópolis,  
SC, Brasil

A mulher tomou consciência 
de seu espaço na sociedade, 
embora enfrentando grandes 
obstáculos em relação aos 
preconceitos que esta mesma 
sociedade lhe impõe. Na vida 
a mulher continua com jornada 
dupla e com menores salários 
que os homens.

Olhando para o passado já 
melhorou, mas é preciso uma 
grande organização pessoal 
e em grupo para eliminar as 
barreiras, eliminar essa imagem 
da mulher cujo papel era ter 
filhos, ser doméstica e “servir” 
ao marido.

Enxergo um futuro em 
crescente modificação, onde a 
mulher terá maior participação 
nas esferas políticas, desfrutará 
de cargos estratégicos,  de 

melhores salários, que escolherá 
l ivremente  sua  prof i ssão , 
que decidirá o momento para 
assumir uma família e ter filhos.

Áureo Mendes  Brasi l  da 
Silva, Manaus, AM, Brasil

As mulheres brasileiras 
já conseguem cargos bastante 
variados hoje em dia. Elas 
deixaram de trabalhar em casa 
e agora lutam por seu espaço 
no mercado de trabalho com 
direitos iguais. 

Leonardo Ferreira, Lagoa de 
Dentro, PB, Brasil

No Brasil, a mulher tem 
sido símbolo constante de 
luta, exemplo de dedicação e 
ousadia. O maior exemplo da 
capacidade das mulheres foi 
a eleição de uma mulher para 
presidente do Brasil, um marco 

histórico. O Brasil é um país 
onde as mulheres já lutaram 
muito contra preconceitos, 
desigualdade e todos os tipos de 
rejeição social. As mulheres têm 
sido grandes chefes de família e 
são mais dedicadas e assumem 
mais responsabilidades que os 
homens. o convívio familiar se 
destacam por sua capacidade de 
decidir e compreender as lutas 
do dia-a-dia.

L i g i a  L i n h a r e s ,  B e l o 
Horizonte, MG, Brasil 

A s  m u l h e r e s  o c u p a m 
um espaço cada  vez  mais 
importante na sociedade. Nas 
últ imas décadas do século 
passado e início deste, houve 
um grande avanço e hoje o 
preconcei to  que a  mulher 
sofre é menor e é possível ver 
mulheres em todos os setores. 

Cervo-do-padre-david 
 (Elaphurus davidianus)
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Larcy Helena, larcyhelena@
O fortalecimento das relações 

en t r e  o  Bras i l  e  a  Ch ina  é 
essencial para o desenvolvimento 
d a s  d u a s  e c o n o m i a s .  Ta i s 
relações,  no atual  momento 
econômico, são estratégicas para 
o desenvolvimento das duas 
nações. Os dois países têm muito 
que aprender um com o outro. 
Os chineses podem aprender 
a flexibilidade brasileira, e o 
Brasil será melhor se andar em 
ritmo chinês, mais acelerado. 
Economias que se completam 
devem andar lado a lado para que 
ambas sejam enriquecidas. Está 
na hora de encurtar essa longa 
jornada até o império do meio. 
Faz-se necessário perder o medo 
e se abrir para o novo! É preciso 
estar disposto a experimentar 
novos sabores,  sentir  novas 
fragrâncias, escutar uma língua 
estranha e entrar em um novo 

compasso. Dança bem quem 
segue o ritmo e mostra elegância. 
Que nessa sinfonia, Brasil e 
China possam mostrar ao mundo 
todas as riquezas de suas culturas.

Elias Luz, eliaslux@
O intercâmbio, cooperação, 

amizade e solidariedade entre 
a China e o Brasil são fatos 
relevantes no mundo atual. Vemos 
com bons olhos a cooperação 
na área comercial e tecnológica 
e também cultural entre os dois 
países.

Alber to  Hindeburgo Fet ter, 
fetteradvogados@

Espero que a reunião do 
Brics possa estabelecer uma 
nova ordem para a economia 
mundial. Acredito que o Brasil 
e a China apresentam todas as 
condições para requerer uma 
total alteração dos padrões da 

economia mundial, especialmente 
no que diz respeito a aspectos 
fundamentais de uma melhor 
partição das riquezas naturais 
e de considerar uma melhoria 
acentuada nos aspectos da saúde e 
de alimentação de nossos povos.
                                                            
Oswaldo de Campos Macedo, 
oswaldomacedo@

O Brasil precisa desenvolver 
mais  suas  re lações  com os 
membros do Brics, procurando 
garantir mais comércio entre 
ambos e elevando os níveis de 
exportação não só de produtos 
primários e matérias-primas. 
A t roca  de  tecnolog ias  e  o 
desenvolvimento econômico 
devem estar presentes na agenda 
d e s s e s  p a í s e s ,  a b r i n d o  u m 
diálogo franco que possibilite 
aumentar a classe média para 
um favorecimento do consumo 
interno.

Eduardo da Silva Ferreira, edu_
dudu72@

A cada  novo  lançamento 
da revista Fanzine cria-se uma 
expec ta t iva  enorme de  tê - la 
em mãos para desfrutar de seu 
conteúdo. As informações nela 
contidas proporcionam para nós 
leitores, grandes descobertas, 
assim como uma aproximação de 
conhecimento e amizade através 
de cada página folheada. Gostaria, 
se possível, de receber as edições 

Fanzine número 6, 2010, e número 
1, 2011. 

Eduardo da Costa Fernandes, 
edu-costa2010@

Ao ver as belíssimas fotos 
dos grous de crista vermelha 
voando, com a bela paisagem 
da reserva de Zhalong ao fundo, 
notei que formam uma exuberante 
composição artística digna de um 
grande mestre.

Francisco Ronaldo, ronaldoknow@
A p i p a  f o i  i n v e n t a d a  n a 

China?  Acho que  fo i .  Mui to 
legal o campeonato de pipas. Eu 
também brincava com pipas ou 
“arraias”, como se diz aqui no 
Estado do Ceará, Brasil.  Mas 
as minhas “arraias” eram bem 
s imples ,  enquanto ,  pe lo  que 
parece, as pipas chinesas são bem 
estilizadas. Gostei da foto da 
matéria. (http://portuguese.cri.
cn/561/2011/04/18/1s134426.htm)

Lindomar, Lindomarsantos.lv@
M u i t o  b o m  o  f i l m e .  J á 

conhecia sua história e um pouco 
de seus ensinamentos. Mas, o 
filme despertou para um maior 
conhecimento sobre este grande 

sábio. (http://portuguese.cri.
cn/721/2010/01/22/1s118096.htm)

Jamesson, jamesson_souza@
U m a  h i s t ó r i a  q u e  n o s 

mostra que o amor de mãe é 
eterno. E que acima de tudo, é 
necessário aprender a perdoar a 
si mesmo. Tente assistir sem se 
emocionar. (http://portuguese.cri.
cn/721/2010/07/22/1s124669.htm)

Nakamori, marcnaka@
H á  c e r c a  d e  s e i s  m e s e s 

comecei a estudar chinês. Já faz 
um ano que trabalho com chinesas 
aqui no Japão. Gostaria de saber 
onde consigo ler as aulas de chinês 
transmitidas em português pela 
CRI. (http://portuguese.cri.cn/
everydaychinese/index.htm)

José, shiruojie@
Parabéns pela entrevista com 

o professor Han Xiaoli do Instituto 
Confúc io .  Penso  que  a  CRI 
poderia fazer mais entrevistas com 
os chineses que profissionalmente 
usam a língua portuguesa ou 
trabalham nos países lusófonos. 
( h t t p : / / p o r t u g u e s e . c r i .
cn/741/2011/04/25/1s134758.htm)

Alberto Costa, alberto@
Camila ,  fu i  en t rev is tado 

duas vezes por você no Estúdio 
36, da TVCOM. E tornei-me 
um admirador de seu jeito de 
entrevistar. Você faz perguntas 
que facilitam sua aproximação 
dos  d ive r sos  en t r ev i s t ados , 
transformando em conversa rica o 
que poderia ser só um questionário 
chato.

No dia 20 de abril de 2011 foi realizada a 
exposição Dez anos de Dexista do rádio escuta 
Antônio Avelino da Silva, de Caruaru, Pernambuco, 
Brasil. Centenas de postais e QSL’s foram expostos 
para o público conhecer as belas paisagens e 
informações neles contidos. Dezenas de brindes 
também foram expostos, chamando ainda mais a 
atenção dos visitantes. 

Segundo Antônio Avelino da Silva, foi uma experiência maravilhosa 
poder realizar a exposição de todos os materiais recebidos durante esses 
dez anos. “Esse tipo de exposição é importante para os dexistas porque 
nos une cada vez mais. E podemos estimular as pessoas que não são 
dexistas a viver junto conosco a emoção de captar as emissoras através 
de receptores antigos, novos e pelas ondas curtas.”

Filme Confucio

http://www.cri.com.cn 

A N T O N I O A D X
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    Lendas e Contos da China　

Q u  Y u a n 
nasceu no ano 
3 4 0  a n t e s  d e 
nossa  e ra ,  em 
Lepingli, distrito 
de Zigui, oeste 
da província de 
H u b e i ,  s u l  d a 
China.

O jovem Qu 
Yuan deixou sua 
terra natal com 
pouco mais de 20 
anos. Atravessou 
as Três Gargantas 

do rio Yangtzé e apreciou as magníficas paisagens às 
margens do rio. Disposto a servir à pátria, chegou a 
Yingdu, capital do reino de Chu, hoje a sede do distrito 
de Jiangling, província de Hubei. Com seus ricos 
conhecimentos, foi nomeado vice-primeiro-ministro do 
reino.

Na corte, Qu Yuan discutia com o rei os assuntos 
de importância nacional, preparava leis e decretos, 
recebia autoridades e visitantes, projetando-se por suas 
façanhas políticas.

Nessa época, esta imensa região asiática estava 
dividida em vários reinos. Como vice-primeiro- 
-ministro, Qu Yuan defendia a adoção de reformas 
políticas por um regime baseado em leis e por uma 
aliança com o reino de Qi, a fim de resistir às agressões 
do vizinho, o reino de Qin. Tinha em mente fazer 
prosperar seu país e unificar os Estados vizinhos em 
torno do reino de Chu.

Acatando intrigas contra Qu Yuan, o rei passou 
a não mais dar importância às suas propostas. Em 
consequência, o reino de Chu passou a enfrentar 
dificuldades internas e revezes externos, sofrendo 
constantes derrotas em prolongada guerra contra 
o reino de Qin. Qu Yuan, muito angustiado com a 
decadência do Estado, escreveu diversos poemas 
expressando seu ressentimento,  denominados 
posteriormente de Sao Ti (estilo Sao). Devido a 
perseguições por parte da aristocracia decadente, ele 
foi exilado, passou a levar uma vida errante e acabou se 
suicidando no rio Miluo, ao saber que o reino de Chu 
havia sido ocupado pelos Qin. Desde então, quando 
da Festa de Duanwu, chineses preparam pamonha de 

arroz glutinoso e realizam regatas de barcos do dragão 
em homenagem a este grande poeta patriótico.

Durante a vida no exílio, a imensa e bela natureza 
era a inspiração poética. No inesquecível Questionando 
o Céu ele formula, de uma só vez, mais de 170 
indagações ao Céu, pondo em dúvida fenômenos 
naturais e lendas e buscando a verdadeira fonte de 
tudo.

A obra Angústia no Exílio é um poema lírico- 
-político. Com base no estilo romântico, o poeta contou 
sua vida, virtudes e infortúnios, expressou preocupação 
com o destino do Estado de Chu e sua determinação na 
busca por suas aspirações. Desiludido com a realidade, 
ele alimentava esperanças na fantasia. Neste poema, 
montado em um carro conduzido por dragões de jade 
e escoltado pelos Deuses da Lua, do Vento e do Sol, 
ele viajou ao céu em busca de seus ideais. Ele canta na 
poesia: 

Como um dragão branco montado no 
carro de vento,
Deixo este mundo e voo para o céu.
O caminho é longo, longo,
Subo e desço, em busca da verdade.
…

Seus poemas são impregnados de nobres ideais 
e de profundo significado artístico. O poema Ode 
à Laranjeira é especialmente apreciado pelo povo. 
A terra natal de Qu Yuan é uma zona produtora de 
laranjas. Em Ode à Laranjeira ele se compara a essa 
nobre árvore frutífera e exuberante, que provê frutos 
saborosos. Seus versos dizem:

Oh, laranjeira, a melhor árvore entre 
o céu e a terra,
Adapta-se ao ambiente naturalmente.
É inabalável sua honestidade e firmeza.
Ao sul do rio Yangtzé,
Com profundas raízes, não muda de lugar,
Por sua força de vontade.
Coberta de folhas verdes e flores brancas,
Seu viço agrada a todos.
Sua aspiração é diferente das outras
desde pequena.
Nesta estação, quando todas as plantas murcham,
Quero, de coração, ser seu eterno amigo.  

Qu Yuan, 
grande poeta patriótico 
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Tel: +8610 68891944
   +8610 68891968

Fax:+8610 68892985
Email: cripor@cri.com.cn

Departamento de Português
CRI-39
Rádio Internacional da China
P. O. BOX 4216
Beijing, China

O Departamento de Língua 
Portuguesa da Rádio Internacional 
da China,  um dos 61 serviços 
da CRI em línguas estrangeiras 
e chinesa, incluindo línguas de 
minorias étnicas  e dialetos chineses, 
lançou seus programas no ar em 
15 de abril de 1960. Desde aquele 
período, promovia transmissões 
diárias de meia hora dirigidas ao 
Brasil,  Portugal, Moçambique, 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau 
e São Tomé e Príncipe. Atualmente, 
transmite o programa de uma hora 
diária em várias repetições. Oferece 
a página na internet desde dia 20 
de dezembro de 1999 em http://
portuguese.cri.cn e a CRI Webcast – 
Rio de Janeiro, a partir de setembro 
de 2007.

Português
http://portuguese.cri.cn 
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