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王毅会见葡萄牙外长席尔瓦

Chanceler chinês encontra-se com
homólogo português

刘延东出席里约奥运会开幕式

Liu Yandong comparece
à abertura dos Jogos
Olímpicos no Rio

7 月 15 日，外交部长王毅在
第十一届亚欧首脑会议期间在乌
兰巴托会见葡萄牙外长席尔瓦。
王毅表示，中葡关系发展势头强
劲，政治互信不断增强，务实合

No dia 6 de agosto, a vice-primeira-ministra chinesa, Liu Yandong, assistiu à
abertura da 31ª edição dos Jogos Olímpicos no
Rio de Janeiro, na qualidade de representante
especial do presidente chinês Xi Jinping.
Durante a estadia no Brasil, Liu Yandong
participou da recepção oferecida pelo
presidente em exercício do Brasil, Michel
Temer, e se encontrou com o governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin.
Além disso, Liu Yandong ainda visitou o Instituto Confúcio
na Universidade Estadual de São Paulo e elogiou a entidade
como “o melhor Instituto Confúcio no mundo”. Este Instituto
Confúcio é o primeiro no Brasil e também a maior entidade de
ensino de idioma chinês na América Latina, fornecendo curso
de idioma chinês para mais de seis mil estudantes ao longo dos
seus oito anos de história.

新华网葡语版上线

Xinhua lança site em português

作成果丰硕，双方在第三方市场
合作进展顺利。葡萄牙是欧盟重
要成员，中方愿与葡方增进政治
互信，加强交往合作，推动两国
全面战略伙伴关系向前发展。
席尔瓦表示，葡中全面战略
伙伴关系建立以来，两国政治、
经济关系不断加强，人文交往日
益密切，在国际事务中保持协调。
8 月 6 日，国务院副总理刘延东作为习近平主席特别代表出席

葡方高度重视发展对华关系，欢

了里约热内卢第 31 届夏季奥林匹克运动会开幕式。在巴西期间，

迎中国对葡投资和双向 人 文 交

刘延东还出席了巴西代总统特梅尔举行的欢迎招待会并会见了圣保

流。

O chanceler chinês,
Wang Yi, encontrou-se no
dia 15 de julho em Ulan
Bator com o seu homólogo
português, Augusto Santos
Silva, à margem da XI
Cúpula de Líderes Eurásia.
Na ocasião, Wang Yi
lembrou que as relações
sino-portuguesas têm
registrado uma boa tendência
de desenvolvimento e os
dois países têm fortalecido
a confiança política mútua
e alcançado resultados
frutíferos na cooperação
pragmática, além de efetuar
cooperações a bom ritmo

nos mercados de
terceira parte.
Portugal é membro
importante da
União Europeia.
a China espera
intensificar ainda
mais a confiança política
mútua, reforçar o intercâmbio
e a cooperação, levando
adiante a parceria estratégica
global entre os dois países.
Por sua vez, Augusto
Santos Silva afirmou que
desde o estabelecimento
da parceria estratégica
global, Portugal e China têm
promovido as suas relações

políticas e econômicas,
intensificado o intercâmbio
cultural e interpessoal, e
mantido coordenação nos
assuntos internacionais.
Portugal presta alta atenção
ao desenvolvimento das
relações com a China e
aplaude o investimento
chinês e o intercâmbio
cultural e interpessoal.

罗州州长阿尔克明。
此外，刘延东还访问圣保罗州立大学孔子学院，并称赞圣保
罗州立大学的孔子学院是“世界上最好的孔子学院”。该孔院是在
巴西开办的首家孔子学院，也是拉美地区最大的汉语教学机构，成
立八年来，其开设的汉语课程已累计招收学生 6000 多人。

A página em português do portal Xinhuanet (http://
portuguese.xinhuanet.com) foi lançada oficialmente em 5
de agosto. O novo serviço tem como objetivo promover
o entendimento dos povos lusófonos sobre o crescimento
econômico e social da China, assim como impulsionar o
desenvolvimento saudável das relações entre a China e o
mundo lusófono.
A versão utiliza vários formatos, incluindo texto,
imagem, vídeo, entre outras formas de comunicação, e
oferece notícias de economia, sociedade, política, esporte,
cultura, tecnologia e outras áreas.
A Xinhuanet conta com versões eletrônicas em outros
oito idiomas: inglês, francês, espanhol, russo, árabe,
japonês, coreano e alemão.
新华网葡语版 (http://portuguese.xinhuanet.com) 于 8 月 5 日正

中国是莫桑比克 2016 年上半年最大的投资者

China é o maior investidor
em Moçambique no primeiro
semestre de 2016
Segundo os dados divulgados pelo Centro de
Promoção de Investimento de Moçambique, a China
foi a maior origem de investimentos em Moçambique
no primeiro semestre de 2016, com o valor de US$ 154
milhões, mais da metade dos investimentos estrangeiros
diretos no mesmo período.
Outras principais fontes de investimento são a
África do Sul (US$ 45 milhões), Maurício (US$ 29
milhões), Reino Unido (US$ 22 milhões) e Portugal
(US$ 14 milhões).
No primeiro semestre de 2016, 80% dos
investimentos estrangeiros concentraram-se nos setores
de construção civil, indústria, agricultura e agronegócio,
e cerca de 50% dos investimentos foram efetuados à
província de Maputo e ao município de Maputo.

式上线。该网站致力于推动葡语国家人民更好地了解中国经济社

根据莫桑比克投资促进中心发布的统计数据，中国是莫桑比

会发展现状，从而进一步促进中国与葡语国家之间关系健康发展。

克 2016 年上半年最大的投资来源国，投资金额 1.54 亿美元，占

新华网葡语版采用文字报道、图片、视频等多种方式向读者提供

同期外国直接投资总额的一半以上。

关于经济、社会、政治、体育、文化、科技等领域的新闻。除了
葡语外，新华网还拥有英语、法语、西班牙语、俄语、阿拉伯语、
日语、韩语和德语版本。

“汉字之美”中国书法展在葡萄牙闭幕

Termina a exposição Beleza dos
Caracteres Chineses em Portugal
Foi encerrada no dia 15 de agosto em Lisboa a exposição
Beleza dos Caracteres Chineses 2016 - Reflexão de Filósofos
Antigos e Expressão de Calígrafos Contemporâneos da
China. Co-organizada pela Associação dos Círculos Literários
e Artísticos da China, Embaixada da China em Portugal
e Centro Científico e Cultural de Macau do Ministério da
Educação e Ciência de Portugal, o evento exibiu as obras-primas de 45 calígrafos chineses.
由中国文学艺术界联合会、中国驻葡萄牙大使馆和葡萄牙科技高教
部澳门科学文化中心联合主办，中国书法家协会承办的“2016 汉字之
美——中国古代哲人的沉思与当代书家的表现”书法艺术展 8 月 15 日
在里斯本闭幕。本次展览展出中国 45 位书法家的代表性作品。

其他投资来源国依次排序为南非（4500 万美元）、毛里求
斯（2900 万美元）、英国（2200 万美元）、葡萄牙（1400 万美元）。
今年上半年，80% 的外国投资集中在建筑、工业、农业及农
商行业，大约一半的资金投资在马普托省和马普托市。
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(CFP)

Miss Eco Universo 2016
na China

Dia 30 de julho é inaugurada
em Xi´an, província de Shaanxi,
a etapa da China do concurso
Miss Eco Universo 2016.

(CFP)

China produz grande avião anfíbio

Cavidade submersa mais
profunda do mundo
descoberta na China

Pesquisadores chineses
descobrem a cavidade
submersa mais profunda
do mundo, ou buraco azul,
nas Ilhas Xisha, no Mar do
Sul da China. O buraco azul
(Sansha Yongle Blue Hole)
possui 300,89 metros de
profundidade, ultrapassando o
registro atual de 202 metros.

Com um peso máximo de decolagem de 53,5
toneladas e um alcance máximo de voo de 4.500 km, o
primeiro avião anfíbio AG600 sai da linha de produção no
dia 23 de junho, em uma planta em Zhuhai, Sul da China.

É exibida a pintura thangka de buda

No dia 20 de julho, é exibida a pintura
thangka de Maitreya, Buda do Futuro, no mosteiro
Tashilhunpu em Xigazê, Tibete. Trata-se de uma
parte do ritual que se realiza anualmente durante
três dias a partir do dia 14 de maio do calendário
tibetano (dia 18 de julho este ano) .

China começa pesquisa
científica no navio
Xuelong

(CFP)

Exposição de bordados em Suzhou

(CFP)

Nº.4, 2016, Fanzine

Dia 20 de julho, uma visitante aprecia uma peça de
bordado com imagens de flores de lótus na exposição de
bordados realizada em Suzhou, Sul da China.

Cientistas no navio chinês
Xuelong (Dragão da Neve)
que zarpou dia 11 de julho
de Shanghai para a sétima
expedição ao Ártico começam
a pesquia no mar prevista para
cerca de 78 dias.
Fanzine, Nº.4, 2016
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Entrevista coletiva à imprensa.

陈翰咏

“1+6”圆桌对话，多边主义和全球治理新起点

Encontro de “1+6”, novo ponto de largada do
multilateralismo e governança global
Chen Hanyong

Falando, no futuro, do processo de
ressurreição da economia global, muitas
pessoas vão lembrar-se provavelmente da
mesa-redonda realizada no dia 22 de julho
de 2016, na Estância Estatal Diaoyutai,
em Beijing.
Um dos motivos da memória sobre
o evento deve-se à sua importância.
Estavam reunidos à mesa-redonda o
primeiro-ministro da China, a segunda
maior economia mundial, e as autoridades
de seis instituições econômicas e
financeiras internacionais. O seu diálogo
e suas visões revestem-se de grande
influência para a expectativa do mercado
global e para a governança econômica.
O segundo motivo reside no nível do
encontro. O diálogo “1+6” proposto pela
China foi um evento do nível mais alto
realizado na China quanto à governança
global e também raro no âmbito
internacional. E o terceiro motivo está na
mensagem emitida pelo encontro. Desde
a forma até os temas discutidos, o diálogo
evidenciou a atitude de abertura que a
China sempre defende para a globalização
e o multilateralismo, e passou para a
Nº.4, 2016, Fanzine

comunidade internacional uma inequívoca
mensagem: somente avançando de mãos
dadas, as diversas partes poderão superar
as dificuldades atuais, e a economia
mundial só vai sair do fundo do poço
adotando a abertura, compartilhamento de
benefícios e livre comércio e descartando
o protecionismo e isolamento. Seguem
as opiniões dos participantes da mesa-redonda.
Para o premiê chinês Li Keqiang,
a recuperação da economia mundial
continua lenta e afastada do esperado,
a votação no Reino Unido a favor da
sua saída da União Europeia provocou
uma forte turbulência no mercado
financeiro internacional e o comércio
global continua moroso, momento no
qual surgiu a ideia da “desglobalização”
representada pelo protecionismo e o
isolamento. A China espera que todas
as partes priorizem os esforços pela
promoção de um crescimento forte,
sustentável e equilibrado da economia
global, pelo desenvolvimento econômico
e pela melhoria das condições de vida do
povo. Para isso, Li Keqiang apelou que os

diversos países estreitem a coordenação
das suas políticas macroeconômicas para
impulsionar conjuntamente a recuperação
da economia global.
Referindo-se à importância do
diálogo “1+6” em coletiva à imprensa
após o encontro, o presidente do Banco
Mundial (BIRD), Jim Yong Kim, apontou
que o evento se realizou no “momento
exato” em que vários países mostraram
uma tendência contra a globalização e o
multilateralismo. “O que me impressionou
mais foi a posição do premiê Li Keqiang
em prol do multilateralismo e do espírito
de colaboração global. Trata-se de uma
mensagem bem clara e importante”, disse
Jim Yong Kim.
A presidente do Fundo Monetário
Internacional (FMI), Christine Lagarde,
apontou que alguns países, baseados
nas políticas internas, têm reduzido
sua cooperação com a comunidade
internacional e as diversas economias e
organizações internacionais necessitam
esforçar-se juntas para reverter tal
situação, para que a economia global saia
da armadilha do baixo crescimento.

O secretário-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC), Roberto
Azevedo, elogiou a China que adere ao
sistema do comércio multilateral, e achou
que, além do desafio da queda econômica
em ritmo acelerado, o comércio mundial
encontra-se atualmente no pior momento
dos últimos 30 anos, com o crescimento
inferior a 3% nos últimos cinco anos,
enquanto vários países reforçaram suas
medidas comerciais restritivas com a
ressurgência do protecionismo.
O diretor-geral da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), Guy
Ryder, o presidente da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), Anjo Gurría, e o
presidente do Conselho de Estabilidade
Financeira (FSB), Mark Carney, tiveram
opiniões semelhantes.
Além de ser um diálogo realizado no
“momento exato”, como disse Jim Yong
Kim, foi um encontro do tipo “cair a sopa
no mel” para os seus participantes. A
convite do premiê Li Keqiang, os chefes
de seis instituições internacionais, com
a mesma vontade, vieram reunir-se em
Beijing acertando os ponteiros quanto a
vários assuntos relevantes do mundo.
Com a expansão econômica, a China
tem se tornado uma das mais importantes
forças promotoras do livre comércio e
da cooperação multilateral. Enquanto
a “desglobalização” ganha terreno nos
últimos anos, a China defende o conceito
de colaboração global e de abertura e

inclusão, o que representa uma conduta
baseada na realidade e na justiça. Durante
o evento, Li Keqiang afirmou sem rodeios
que o governo chinês está disposto a trocar
ideias profunda e sinceramente com as
autoridades de instituições internacionais
sobre as questões econômicas chinesas e
mundiais e sobre as políticas econômicas
e monetárias da China, aumentando a
trasnparência destas.
Haviam algumas vozes no âmbito
internacional considerando a insuficiência
de comunicação entre a China e as
organizações internacionais. De fato, o
governo chinês vem estreitando o diálogo
e a cooperação com essas organizações
e tem alcançado resultados positivos. O
premiê Li Keqiang reiterou que a China
precisa da abertura ao exterior em um
nível mais alto e quer dar uma mensagem
bem clara através do diálogo “1+6”, isto
é, a abertura chinesa ao exterior será
cada vez maior e o seu diálogo com as
organizações internacionais, cada vez
mais fácil.
O diálogo “1+6”, importante
plataforma onde se encontram diversas
vozes e ideias, será uma nova vitrine de
abertura da China ao exterior.
Como resposta ao discurso de
Roberto Azevedo, Li Keqiang citou
o provérbio chinês “evitar as próprias
desgraças a custo dos outros” para alertar
sobre as medidas comerciais restritivas
lançadas por alguns países. Ele opinou
que o desenvolvimento mundial nas
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últimas décadas deve-se principalmente
à globalização econômica e à facilitação
do comércio. As medidas comerciais
restritivas não resolverão as questões
atuais, mas sim as agravarão e não
favorecerão a reforma estrutural da
economia global, mas sim retardarão a
sua ressurreição. Li Keqiang reiterou
mais uma vez que a China apoiará o
processo de globalização e defende o
papel desempenhado pelo sistema de
multilateralismo comercial como principal
canal de solução das questões no que diz
respeito ao comércio global.
Quanto à preocupação da
comunidade internacional com a situação
econômica do país, Li Keqiang deu, de
novo, suas palavras tranquilizadoras: a
China continuará mantendo basicamente
estável a taxa de câmbio do RMB a
um nível regulável e equilibrado e não
promoverá guerra cambial nem guerra
comercial, cumprindo seu compromisso
para com a comunidade internacional.
A uma simples mesa-redonda na Vila
Fanghua da Estância Estatal Diaoyutai
foi conferido o “significado histórico”
por testemunhar o diálogo “1+6” entre o
premiê chinês e os chefes de principais
instituições econômicas e financeiras
internacionais. O evento se tornará um
marco da colaboração econômica global
e da abertura e inclusividade no avanço
das economias chinesa e mundial no
caminho do crescimento vigoroso,
sustentável e equilibrado.

Fanzine, Nº.4, 2016
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uma das cinco moedas
de reservas totalmente
endossadas pela organização
de 188 membros.
Fusões e aquisições
da China batem
recorde entre janeiro
e junho

Banco do BRICS
emite primeiros
títulos para financiar
projetos ecológicos
O Novo Banco de
Desenvolvimento (NBD)
emitiu em 18 de julho seus
primeiros títulos em âmbito
mundial para angariar
fundos para projetos de
energia limpa nos Estados
membros.
Os bônus ecológicos de
cinco anos, denominados em
moeda chinesa Renminbi (ou
yuan), têm valor total de três
bilhões de yuans (US$ 449
milhões) e foram vendidos
no mercado interbancário
de títulos da China. Foi
a primeira vez em sete
anos que uma instituição
financeira global emitiu
títulos denominados em
yuan na China.
Os títulos atraíram
investidores nacionais
e estrangeiros. Em sua
exposição itinerante, mais de
40 investidores institucionais
nacionais e estrangeiros
assinaram os papéis.
O presidente do NBD,
K.V. Kamath, disse que a
emissão foi um marco para
o banco de desenvolvimento
multilateral e pode
ajudar a impulsionar o
desenvolvimento sustentável
Nº.4, 2016, Fanzine

e servir como um sinal de
apoio para os mercados de
capital nos países do BRICS.
Kamath disse que o
banco apoiará maior uso de
energia limpa e renovável
para reduzir as emissões de
carbono.
Com sede em Shanghai,
o NBD foi fundado pelos
países do BRICS - China,
Rússia, Brasil, Índia e África
do Sul - em julho de 2014
e abriu oficialmente para
negócios um ano depois.
Usa-se mais moeda
chinesa em comércio
transfronteiriço, diz
banco central
O Renminbi (RMB ou
yuan), a moeda chinesa,
está sendo aceito cada
dia mais nas transações
transfronteiriças e tem
maior reconhecimento
global, disse um relatório

do Banco Popular da China
(BPC), banco central chinês,
divulgado em 10 de agosto.
Em 2015, o volume
de receitas e pagamentos
transfronteiriços em RMB
atingiu 12,1 trilhões de
yuans (US$ 1,83 trilhão), um
aumento de 21,7% em termos
anuais, segundo os dados
divulgados, e respondeu por
quase um terço do volume
total de receitas e pagamentos
transfronteiriços.
A China promoveu o uso
global do RMB, conforme
a maior nação de comércio
do mundo pretende rebaixar
os custos da transação no
comércio internacional,
que atualmente é liquidado
principalmente com dólares
dos Estados Unidos.
No ano passado, o Fundo
Monetário Internacional
(FMI) decidiu acrescentar o
RMB à cesta de moedas de
seus Direitos Especiais de
Saque (SDR), tornando-o

As fusões e aquisições
das companhias chinesas
no exterior bateram recorde
no primeiro semestre, com
um volume de transação
de US$ 134 bilhões, disse
a empresa de contabilidade
internacional PwC em 10 de
agosto.
O montante representa
quase três vezes o registrado
no ano passado e ultrapassou
o valor combinado das
fusões e aquisições das
empresas chinesas no
exterior nos últimos dois
anos, disse a PwC em um
relatório.
Vinte e quatro negócios
superaram US$ 1 bilhão,
sendo que a aquisição da
ChemChina pela companhia
suíça agroquímica e de
sementes Syngenta foi a
maior.
O recorde veio com
uma alta de investidores
financeiros, incluindo
os departamentos de
investimento de grandes
companhias, empresas de
seguro e fundos do governo.
Gigante nuclear
chinês CGN obtém
contrato francês de
energia eólica
O gigante nuclear
chinês CGN disse em 25 de
julho que fez parceria com
a empresa francesa de nova
energia Eolfi, ganhando
concurso de um projeto de

energia eólica flutuante na
França.
O consórcio liderado
pela CGN European Energy
e Eolfi ganhou o projeto
de 24MW, que estará no
mar fora da ilha Groix, na
Bretanha.
As autoridades francesas
também aprovaram outro
parque eólico flutuante
de 24MW fora da costa
mediterrânea, em Gruissan,
cujo concurso foi vencido
pela companhia de energia
renovável francesa, o Grupo
de Quadran. Ambos os
projetos têm quatro turbinas
eólicas flutuantes. Os
projetos serão os primeiros
em escala industrial de
energia eólica flutuante ao
longo da costa da França.
Plano de
revitalização
do Nordeste
chinês destaca
investimento privado
e de qualidade
Um plano bilionário de
revitalização de três anos
no Nordeste da China usará
não só os fundos estatais
em investimento, mas
também o capital privado,
disse um funcionário da
Comissão Nacional para o
Desenvolvimento e Reforma
(CNDR), indicando que
o investimento não é uma
ajuda de curto prazo, mas
visa melhorar a condição
econômica da região no
longo prazo.
Anunciado pela CNDR
no dia 22 de agosto, o plano
envolve o lançamento de
127 projetos importantes
nos setores de transporte,
energia, conservação
da água, agricultura e
desenvolvimento urbano e
rural no Nordeste do país

entre 2016 e 2018.
Mais de um trilhão de
yuans (US$ 150,2 bilhões)
serão investidos nos
projetos, financiados pelas
empresas privadas e pelos
governos central e locais,
disse o funcionário. O fundo
não será gasto em indústrias
que sofrem de excesso de
capacidade de produção,
mas irá a importantes
áreas que podem criar
novo crescimento, como
infraestrutura e indústrias
emergentes, acrescentou.
Esforços serão feitos para
melhorar a gestão do
governo local, aprofundar
a reforma de empresas
estatais e promover o
desenvolvimento do setor
privado, segundo o plano.
Segundo dados da
CNDR, a economia da
região cresceu 2,2% na
primeira metade de 2016,
muito baixo que os 7,6%,
7,8% e 8% das regiões
oriental, central e ocidental
do país.
Midea da China
passará a ter 95%
das ações de
empresa robótica
alemã
A fabricante de
eletrodomésticos da China
Midea informou em 8 de
agosto que irá obter 95%
das ações da fabricante de
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robótica alemã Kuka.
A Midea tomará
37.605.732 ações,
representando 94,55% da
Kuka, após a oferta ser
completada. Os acionistas
da Kuka que ainda não
ofereceram suas ações não
serão capazes de vender sua
parte à Midea agora, já que o
prazo da oferta já venceu, de
acordo com um comunicado
da Midea.
A Midea anunciou
a oferta em 16 de junho,
fornecendo o pagamento de
115 euros (US$ 127) por
ação. O grupo tinha uma
participação de 13,5% na
Kuka antes da oferta.
Uma das maiores
fabricantes de robôs no
mundo, a Kuka, fundada
em 1898 e baseada em
Augsburgo, possui uma
força de trabalho de 12
mil pessoas. A receita da
empresa em 2015 foi de
quase três bilhões de euros.

Alipay obtem licença
de pagamento em
Hong Kong
O braço financeiro da
Alibaba, a Ant Financial,
anunciou no dia 25 de
agosto, que seu serviço de
pagamento popular Alipay
recebeu uma licença de
pagamento via terceira parte
em Hong Kong.
A Autoridade Monetária
de Hong Kong emitiu no
mesmo dia as primeiras
cinco licenças de instalações
de valor armazenado (SVF)
para a Alipay, a Tenpay da
Tencent, HKT Payment,
TNG e Octopus.
O aplicativo da Alipay
pode fornecer carteira
eletrônica e descontos a
usuários de Hong Kong,
disse a Ant Financial.
A Alipay entrou em
Hong Kong em 2007 e quase
um quarto dos moradores de
Hong Kong já usaram seu
serviço. Até julho, cerca de
seis mil lojas tradicionais
em Hong Kong ofereceram
o serviço de pagamento da
Alipay.
A Alipay oferece serviço
de pagamento a mais de 80
mil lojas off-line no exterior
em 70 países e regiões. Além
disso, está em cooperação
com Uber e Airbnb, um
pioneiro de aluguéis de
casas a curto prazo.
Fanzine, Nº.4, 2016
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técnico, é decisivo para avaliar os
robôs industriais. Conforme um dado
divulgado pela China, em 2015 haviam
42 robôs em funcionamento para
cada dez mil trabalhadores chineses,
e este número era de 33 robôs há dois
anos. Os dados de Chongqing eram os
mesmos.
Para Li Hongjun, o nível de
automatização de robôs da indústria
manufatureira da China não é alto por
vários motivos, tendo principalmente
três obstáculos, a saber, a tecnologia,
o capital e o mercado. Muitas grandes
empresas não conseguem comprar
produtos robóticos personalizados

Motor financeiro promove
desenvolvimento da indústria
de robôs em Chongqing
Fu Mengyao

Nos dias de hoje, quando o
dividendo demográfico desaparece
gradualmente com a escassez de
técnicos qualificados, a indústria
de robôs está em vigoroso
desenvolvimento em todo o mundo,
especialmente no setor da indústria
manufatureira da China, onde substituir
a mão de obra por robôs tem se
tornado uma tendência irreversível.
O município de Chongqing, cujas
indústrias pilares são a automobilística
e a informática, possui uma grande
demanda de robôs. Tendo em vista
a nova onda da revolução industrial
e tecnológica, o novo distrito de
Liangjiang de Chongqing introduziu
a indústria de robôs nas prioridades
de desenvolvimento das indústrias
emergentes estratégicas.
Segundo Li Hongjun, subgerente
executivo da Companhia de
Financiamento e Arrendamento de
Robôs Liangjiang de Chongqing,
Ltda. (Chongqing Liangjiang Robot
Leating Limited), a indústria de
robôs tem sua especialidade. O nível
de automatização, como critério
Nº.4, 2016, Fanzine

de qualidade, enquanto as pequenas
e médias empresas se apertam com
a compra. Além disso, renomadas
fabricantes estrangeiras não se atrevem
a tomar a liberdade de instalar suas
plantas nas regiões do interior da
China, por estarem preocupadas com a
insuficiência de encomendas.
Foi nessa situação que nasceu em
2014 a Companhia de Financiamento e
Arrendamento de Robôs Liangjiang de
Chongqing, Ltda. Trata-se da primeira
empresa chinesa do mesmo gênero,
que se dedica à expansão da indústria
robótica com o intuito de alavancar o
mercado por meio de financiamento e
atrair com encomendas de mercado as
empresas de renome internacional.
Em 2015, a Companhia
Automobilística Beiqi Yinxiang,
Ltda. planejou produzir 300 mil
carros. Achava que as formalidades
para pedir empréstimos bancários
eram complicadas e o custo podia ser
demasiado alto, por isso, escolheu
alugar robôs à Companhia Liangjiang,
resolvendo assim a questão financeira
de forma fácil.

Li Hongjun disse: “Os clientes
podem realizar a amortização por
três ou cinco anos conforme as
diferentes taxas de juro, assim, não
sofrem pressão. O país ainda permite
neutralizar parte do imposto do valor
acrescentado com os juros do aluguel,
de modo a diminuir a pressão financeira
da empresa”.
Através do financiamento e serviços
de locação, a Companhia Liangjiang
ajuda as empresas a resolverem seus
problemas relativos às encomendas, e
a livrarem-se da dificuldade financeira.
Por um lado, as empresas pagam um
aluguel de juros bem baixos para
receber robôs, diminuindo o custo
financeiro empresarial, o que representa
uma inovação na alocação de recursos,
e por outro lado, as fabricantes avançam
à segmentação do mercado a quase
zero custo, o que pode promover o seu
rápido desenvolvimento. A integração
orgânica entre o capital financeiro e a
indústria manufatureira alavanca tanto o
lado da demanda como o lado da oferta.
“Livrando-se da questão
financeira, os clientes podem elevar a
produtividade, reduzir o consumo de
energia e baixar o custo de produção,
de modo a concretizar as metas
estabelecidas para a reforma do lado da
oferta. O fomento industrial não deve
se limitar simplesmente na alocação de
verbas ou no fornecimento de subsídios,
mas implica na assistência às empresas
no seu avanço ao mercado e na busca
de encomendas, ao mesmo tempo que
ajuda os clientes a resolver o problema
prioritário de custo. Esta estrutura de
funcionamento da nossa companhia
beneficia tanto as fabricantes como
os clientes, resolvendo as questões
de venda, de demanda e de cadeia
de suprimentos de capitais”, disse Li
Hongjun.
Atualmente, as indústrias de robôs
do distrito de Liangjiang têm obtido
encomendas no valor de 800 milhões
de yuans graças à ajuda da Companhia
Liangjiang, enquanto várias empresas,
incluindo empresas do exterior,
instalaram suas fábricas em Liangjiang
e entraram na produção.
A Companhia Huashu de Robôs
de Chongqing, Ltda. (Hsrobot) é uma

das primeiras empresas da indústria
robótica a competirem no mercado
de Chongqing. Fornecedora de várias
importantes indústrias automotivas
e eletrodomésticas, a empresa tem
a capacidade de produção anual de
mil robôs e 80% das peças utilizadas
nos seus produtos são de fabricação
nacional. A empresa possui mais de 30
tecnologias chave de desenvolvimento
autônomo. Segundo o subgerente
executivo da companhia, Yang Haibin,
a Hsrobot adere ao desenvolvimento
orientado pela inovação e à estratégia de
diferenciação, produzindo os produtos
que os colegas estrangeiros não querem
produzir, mas se adaptam às condições
nacionais e têm preços acessíveis para

os clientes. “O custo de nossos produtos
é de apenas um terço dos produtos
estrangeiros”, disse Yang Haibin.
Os esforços do município de
Chongqing não só contribuíram para o
aumento das encomendas de robôs e a
abertura de algumas empresas robóticas,
como também impulsionaram a criação
de várias instituições de pesquisa de
robôs. O Centro de Inovação Técnica de
Robôs e Impressão 3D é subordinado
ao Instituto de Estudos da Tecnologia
Verde e Inteligente da Academia
Chinesa de Ciências em Chongqing. O
subdiretor do centro, Zheng Bin, disse
ao repórter que em 2013, o seu centro
produziu o protótipo da impressora
3D, mas era incapaz de transformar o
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resultado científico em produtos devido
à limitação do antigo sistema que
regia o setor científico e tecnológico
do país. Um ano depois, o seu centro
passou a dedicar-se à transferência da
tecnologia de robôs e desde aquele
momento, já incubou três empresas de
robôs que empreendem respectivamente
a pesquisa de robôs de serviços e de
impressão 3D, a teste e avaliação de
robôs e a pesquisa de robôs cirúrgicos.
Da estaca zero até a escala atual,
o município de Chongqing possui hoje
uma completa cadeia industrial de
pesquisa, produção, teste e avaliação,
exibição, financiamento e locação,
faturando cerca de 20 bilhões de yuans
(aproximadamente US$ 3 bilhões).

“金融撬动市场”助力重庆两江新区机器人产业站上“风口”
富梦瑶

在人口红利逐渐消失、技术工人日渐匮乏的今天，机器人产业在全球

持制造企业获得机器人，减少企业的财务成本，另一方面，帮助厂商近乎

方兴未艾，特别是中国工业制造业，“机器换人”大势所趋。而以汽车、

“零成本”开掘潜在的细分市场，从而促进机器人产业更快发展。金融资

电子信息为支柱产业的重庆市，对机器人更是有很大的需求。重庆市两江

本与制造业的有机结合刺激了市场需求侧与供给侧。李洪军说：“用户在

新区便瞄准了全球新一轮产业和科技革命浪潮，将机器人列为战略性新兴

解决资金问题之后，提高劳动生产率、降低能耗、降低成本，达到供给侧

产业发展重点。

改革的目的。鼓励产业不是靠简单的拨款、补贴，而是要帮助企业找市场

重庆两江机器人融资租赁有限公司的常务副总经理李洪军介绍说，机
器人行业是非常特殊的一个行业，自动化水平的高低通常是衡量工业机器
人的指标。在中国去年发布的数据显示，一万名工人中有 42 台机器人，
前年是 33 台，重庆的数字与全国大抵相当。李洪军表示，目前国内工业

找订单，同时帮助用户解决第一成本问题，通过这样的结构设计，帮助厂
商解决销售问题，帮助用户解决需求问题和资金链条的问题。”
目前，两江机器人融资租赁公司已经帮助两江机器人企业成功获得了
价值八亿的订单。有了订单，很快便吸引了多家境内外制造企业投产。

制造业机器人的自动化水平并不高。究其原因，资本、技术、市场这三大

作为首批抢滩重庆的机器人企业之一，重庆华数机器人有限公司形成

难题制约着机器人产业的发展。一方面，不少大企业买不到优质的定制产

了年产千台机器人的规模，其机器人的国产化率达到 80％以上，是国内很

品，一些中小企业则用不起机器人；另一方面，一批国际知名的机器人厂

多汽车、家电龙头企业的供应商。除此之外，公司还拥有 30 余项机器人

商因顾虑订单不足，不敢贸然在中国内陆布局建厂。

核心技术的相关自主知识产权。据公司常务副总经理杨海滨介绍，华数机

在这种形势下，重庆两江新区在 2014 年成立了中国第一家机器人融

器人公司坚持创新驱动发展。在对接市场、开发新品方面，公司走差异化

资租赁公司——重庆两江机器人融资租赁有限公司，制定了以金融撬动市

路线，做国外公司不愿意做、适合中国国情、大家用得起的机器人。“我

场，以市场订单吸引世界知名企业入驻的策略，将机器人产业发展了起来。

们生产的机器人的成本只有国外产品的的三分之一”，杨海滨说。

2015 年，北汽银翔汽车有限公司有 30 万台车要上生产线，向银行贷

重庆市的努力不仅推动了市场订单的增加和若干机器人制造企业投

款不仅难而且成本高。于是，北汽银翔选择向两江机器人融资租赁公司租

产，也推动了机器人研究机构的成立。中科院重庆绿色智能研究院机器人

借机器人，轻松解决了资金的问题。“从用户角度来讲，根据还款利率分

与 3D 打印技术创新中心副主任郑彬告诉记者，2013 年中心研制出 3D 打印

三年、五年还款，这解决了分期付款压力问题。融资租赁的租息部分是由

机的样机的时候，由于受限于当时的科研体制，没法实现成果转化。一年后，

增值税发票体现的，国家税务局允许用租金利息抵扣增值税，所以对企业

中心开展机器人技术转移、转化工作，已经先后孵化出了三个机器人公司，

来说用款压力不大”，李洪军说。

分别从事服务机器人与 3D 打印、机器人检测与评定、手术机器人的研发。

通过融资租赁手段，两江机器人融资租赁公司帮助厂商解决订单问题

从无到有，重庆市机器人产业目前已形成了一个集研发、制造、检测、

和用户的资金缺口问题，他们一方面创新资源配置机制，用很低的租息支

展示、融资租赁等为一体的机器人全产业链，实现了近 200 亿的销售收入。

Fanzine, Nº.4, 2016
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中医的国际化之路

Caminho da internacionalização da medicina tradicional chinesa
Zhao Jing e Bai Xuelei

A medicina tradicional chinesa
(MTC) está em alta a nível mundial
nos últimos anos. A MTC, um dos
importantes veículos da cultura
tradicional da nação chinesa, vem
mostrando cada vez mais seu encanto
único ao mundo inteiro, desde a
inclusão da acupuntura na Lista do
Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade em 2010 e da Huangdi
Neijing (Cânone Interior do Imperador
Amarelo) e o Compêndio de Ervas
Medicinais no Registro da Memória
do Mundo em 2011, ao aumento
dos casos de disputa entre empresas
estrangeiras pelo registro de patentes
de medicamentos tradicionais chineses
e aos esforços intensificados das
transnacionais farmacêuticas pela
pesquisa.
Iniciativas populares e cooperação
setorial andam de mãos dadas
“Quando era criança, meu avô me
tratava, cada vez que ficava doente,
com acupuntura e tuiná, um tipo
de massagem. O avô tinha algum
conhecimento sobre a MTC e como
não havia hospital nas proximidades
de aldeias, moradores costumavam
percorrer vários quilômetros
para visitar meu avô, médico não
profissional”, recordou o ex-chanceler
chinês Li Zhaoxing.
Mas o que mais impressiou o
ex-diplomata foi sua experiência
conhecida no estrangeiro. Quando
trabalhava nos Estados Unidos, Canadá,
Turquia e outros países, eram médicos
estrangeiros locais que o tratavam
com massagem chinesa e acupuntura.
“Muitos amigos estrangeiros adoram
a MTC e abriram clínicas privadas.
A MTC tem obtido reconhecimento
em muitos países e possui um grande
potencial de desenvolvimento”,
apontou Li Zhaoxing.
Nº.4, 2016, Fanzine

Atualmente, a MTC tem se
espalhado para 171 países e regiões do
mundo. Cerca de 100 mil instituições
da MTC e 300 profissionais ativos
prestam serviços no exterior. Os
acordos de cooperação assinados
pela China, países estrangeiros e
organizações internacionais no mesmo
segmento totalizam 83.
“Atualmente há cerca de 60
milhões de chineses e imigrantes
no exterior. Eles são como pontes
e recursos estratégicos para a
internacionalização da MTC”, defendeu
o vice-diretor do Gabinete do Conselho
do Estado para os Assuntos de Chineses
no Ultramar, He Yafei.
A par da divulgação da MTC
por vias não oficiais, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) publicou a
Estratégia da OMS sobre a Medicina
Tradicional de 2014 a 2023 e aprovou a
Resolução sobre Medicina Tradicional,
o que marcou o início da plena
cooperação estratégica entre o setor da
MTC e a OMS. Ao mesmo tempo, a

aplicação da estratégia de construção do
Cinturão Econômico da Rota da Seda e
da Rota da Seda Marítima do Século 21
(“um Cinturão e uma Rota”) também
possibilitou novas oportunidades para a
internacionalização da MTC. Em 2014,
o volume de exportação de produtos
da MTC para os países conectados
pelo Cinturão e pela Rota chegou a
US$ 1,94 bilhão, respondendo por
54% do total da exportação chinesa
no mesmo segmento, enquanto a
importação foi de US$ 600 milhões,
volume que representa 57,5% da
importação total da MTC da China.
As duas cifras foram respectivamente
3,97 e 5,61 vezes maior em relação às
registradas dez anos atrás. “Os países
ao longo de ‘um Cinturão e uma Rota’
valorizam tradicionalmente a MTC e
suas próprias medicinas tradicionais,
e o seu papel na preservação da saúde.
Essas regiões são os tradicionais
destinos de imigrantes chineses, sendo
ricas em recursos humanos compostos
por chineses de ultramar nas áreas
Fanzine, Nº.4, 2016
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econômica, tecnológica e cultural, o
que constitui um bom alicerce para a
internacionalização da MTC”, indicou
He Yafei.

传统医学

barreiras para a divulgação da MTC no
exterior e alguns termos específicos da
MTC como “yin, yang, insuficiência e
excesso” e “quente e frio” são de difícil
compreensão para os estrangeiros que
vivem em outro ambiente linguístico.
“Difícil de explicar e difícil de
compreender” é um fenômeno que
marca o status quo da MTC no exterior.
Formação e cooperação ajudam a
MTC a sair ao exterior

Acupuntura

Internacionalização da MTC
enfrenta diversos desafios
Por diversos modelos de práticas
terapêuticas, ensino e pesquisa, a MTC
tem se popularizado e é utilizada em
diversos países, sendo até introduzida
ao quadro de administração estatal
em alguns países. Apesar disso, a
MTC ainda encontra-se numa situação
embaraçosa em muitos países, onde
a demanda crescente da população
contrasta com a inércia por parte do
governo e a MTC não tem estatuto nem
proteção legais. O especialista e chefe
do Centro de Qualificação Profissional
da MTC da Administração Estatal da
MTC, Liu Jingyuan, enumerou as razões
que dificultam a internacionalização da
MTC.
Segundo ele, falta atualmente
um contingente especializado em
internacionalização da MTC e existe
grande diferença de nível entre os
profissionais da MTC que prestam
serviços de saúde no estrangeiro. Além
disso, o desequilíbrio na educação da
MTC e a diferença no nível de ensino
criam obstáculos para os esforços pela
internacionalização da MTC.
Para muitos eruditos, a diferença
cultural é também uma das principais
Ventosa

Nº.4, 2016, Fanzine

Falando do gargalo da
internacionalização da MTC, alguns
especialistas apelam para a criação
de uma plataforma de intercâmbio
internacional no setor e de um
contingente de talentos especializados
para a divulgação da MTC. Em relação à
diferença cultural e às barreiras técnicas,
o ex-diretor do Departamento da
América do Norte e Oceania, Mei Ping,
considerou a necessidade de estimular
os médicos chineses a sair ao exterior.
A MTC, por exemplo, a acupuntura e o
tuiná, tem suas próprias características.
Podem enviar equipes médicas ao
exterior fazendo diagnósticos para que
os pacientes estrangeiros conheçam e
sintam pessoalmente os efeitos da MTC
e assim podem ampliar a sua influência.
Além disso, é necessário promover
a formação profissionalizante aos
estrangeiros interessados na MTC ou
convidar os profissionais que já atuam
neste setor para vir à China para cursos
de aperfeiçoamento.
Falando da capacitação de
recursos humanos para promover a
internacionalização da MTC, o reitor da
Universidade de Estudos Estrangeiros
de Beijing, Peng Long, apontou que é
preciso priorizar a questão da língua
e revelou que sua universidade e a
Associação de Intercâmbio e Cooperação
Internacionais, uma entidade pertencente
à Sociedade Chinesa de Estudos de
Medicinas Tradicionais, tinham chegado
a um acordo de entendimento para
estabelecer um Instituto Internacional de
Medicina Tradicional Chinesa. “Estamos
planejando a criação de faculdades de
MTC em universidade estrangeiras”,
disse Peng Long.

Medicina Tradicional

传统医学

Será que há uma outra
plataforma de publicidade melhor
do que os Jogos Olímpicos? A
resposta é obviamente não. Quando
o famoso nadador norte-americano
Michael Phelps se apresentou ao
público com redondas marcas
vermelhas no corpo, muitas
pessoas ficaram surpreendidas
e logo procuraram saber o que
aconteceu com o atleta e se seria
um tipo de tecnologia avançada.
De fato, essas marcas foram
deixadas pela terapia de ventosa,
um ramo da medicina tradicional
chinesa (MTC) com uma história
milenar. Um internauta até fez
brincadeira escrevendo: “Redondas
marcas vermelhas misteriosas do
Oriente lhe dizem que a MTC
é a verdadeira vencedora das
Olimpíadas!”
Phelps, chamado também de
“extraterrestre”, adora a ventosa
da MTC, ao mesmo tempo que
desfruta os cuidados da medicina
esportiva mais avançada do
mundo. Seguindo o exemplo dele,
vários membros da equipe de
natação dos Estados Unidos são
fãs da antiga terapia oriental. As
marcas vermelhas em seus corpos
parecem tatuagens em homenagem
à MTC.
Para os chineses, a ventosa
é u m a t e r a p i a b e m f a m i l i a r.
Quando tiver dor de cabeça,
tosse ou inchaço no corpo, a
aplicação da ventosa é simples e
de efeitos imediatos. Mas como
este “segredo” foi divulgado entre
os atletas estrangeiros? Dizem que
nas competições internacionais,
atletas chineses costumavam usar
a ventosa para aliviar a dor do
músculo e as marcas vermelhas
no corpo despertaram a atenção
de atletas estrangeiros. Estes, logo
depois de saber o efeito terapêutico
do “segredo”, começaram a
experimentar a terapia e ficaram
de queixo caído: “Que efeito
fantástico!”
A MTC possui uma história
longa no Brasil. Segundo dados,
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Medicina tradicional chinesa
nas Olimpíadas do Rio de Janeiro
quando o primeiro grupo de imigrantes
chineses chegou ao Rio de Janeiro
em 1810 para cultivar o chá, levou
a MTC ao país sul-americano. Em
1996, o Conselho Federal de Medicina
(CFM) aprovou a acupuntura como
especialidade médica, o que garantiu o
estatuto legal à MTC no Brasil.
Na realidade, o processo de
legalidade da MTC no Brasil
representa uma miniatura da
internacionalização difícil mas
persistente da MTC. Recentemente,
há várias boas notícias a respeito: em
julho, foi aberto o Centro de MTC da
Universidade de Medicina Chinesa
de Beijing em São Petersburgo, o
primeiro hospital do tipo reconhecido
por lei na Rússia; e em 9 de agosto,
inaugurou-se o Centro de MTC da
Universidade de Medicina Chinesa de
Beijing na Austrália.
A MTC é uma importante parte
da cultura tradicional chinesa. A visão
de “fusão entre o Céu e o Homem”
determina a teoria básica da MTC. O

é muito difícil divulgar a MTC no
exterior. O reitor da Universidade
de Medicina Chinesa de Beijing,
Xu Anlong, disse que para a MTC

Nadador norte-americano Michael Phelps.

pensamento geral de correspondência
entre os seres humanos e a Natureza, a
teoria de cinco elementos, o princípio
de yin-yang, entre outros componentes
da MTC, refletem sem exceção, as
ideias filosóficas da Antiguidade
chinesa. Porém, a interpretação exata
da filosofia da MTC aos estrangeiros
é um ponto-chave em busca da
internacionalização desta tradição
milenar.
Justamente por causa da diferença
cultural entre o Oriente e o Ocidente,

obter a legalidade em alguns países
desenvolvidos, o mais importante é o
reconhecimento dos seus efeitos pelos
pacientes.
De fato, além da ventosa, outras
terapias da MTC como a acupuntura
e o tuiná também são amplamente
utilizadas para a recuperação
esportiva no mundo inteiro. Desta
vez, a “publicidade” feita por Phelps
nas Olimpíadas do Rio provocará
provavelmente uma nova rodada de
febre pela MTC.

从中医在里约奥运会“躺红”说起
还有比奥运会更好的广告平台吗？当菲尔普斯带着一身拔火罐留

肖春飞

医，也标志着中国传统医术真正在巴西站稳脚跟。

下的红圈亮相时，大伙儿惊呆了，不明真相的外国人纷纷打听这是啥

这实际上是中医艰难而又坚韧的国际化的一个缩影。近期关于中

高科技，然后段子手窃喜着写下这样的标题《神秘的东方红圈告诉你 ,

医国际化的好消息很多，就在８月９日，“北京中医药大学澳大利亚

老中医才是奥运赢家》。

中医中心”揭牌，而在上个月，“北京中医药大学圣彼得堡中医中心”

要知道，被誉为“外星人”的菲尔普斯享受着全球最先进、最前
沿的运动医学护理，但拔火罐这个古老的中医疗法，偏偏让他欲罢不

揭牌，这是俄罗斯历史上第一所获得俄法律认可的中医院。
中医是中国传统文化的重要组成部分，中国古人的“天人合一”观，

能，这足以说明很多了。事实上，在菲尔普斯的带动下，美国队有一

直接铸就了中医学的基本框架。中医天人相应的整体观念，五行相贯

群“拔罐迷”，身上这里那里都是红圈，宛如致敬中医之刺青。

的藏象学说，阴阳互根的治疗原则，无不打上了中国古代哲学的烙印。

中国人对拔火罐都不陌生，头疼咳嗽，身体酸胀，又缺医少药的

但是，如何对一个西方人精准解释中医之道？

时候，拔个火罐，稀松平常。但这“秘籍”是如何让外国运动员爱上的？

正是因为东西方文化差异，中医走出去，确实很难。笔者曾采访

有人考证说，中国有不少运动员喜欢用拔火罐缓解肌肉酸痛，然后外

过北京中医药大学校长徐安龙，他透露说：中医能够在发达国家获得

国选手看到就懵了：“哥们，这是咋的了？被打了一顿？”得到答案后，

法律认可，关键是中医的功效得到患者认可。每次中医在国外义诊，

也纷纷尝试，怎一个酸爽了得！于是，流行开来。

口碑效应之下，患者纷至沓来，包括一些西医本人也来体验，对上肢

中医在巴西已有悠久历史，资料显示：早在１８１０年，中国移

取穴解决下肢疼痛等治疗方法和效果，惊奇不已。

民到里约种茶，同时也带去了中医药。到１８９８年，中国的针灸文

事实上，除了拔火罐，针灸、推拿等中医疗法已经成为全球体育

化传播到巴西……将近一百年后的１９９６年８月，巴西联邦医学委

界运动康复的重要手段。此次普尔普斯在里约裸身代言“拔火罐”，

员会承认中医针灸的合法性。这表明中医师可以在巴西合理合法地行

新一轮中医热扑面而来。
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Floresta em Shennongjia.

China tem novos patrimônios mundiais
Han Mengchen

A 40ª sessão do Comitê do
Patrimônio Mundial teve lugar entre
os dias 10 e 20 de julho em Istambul,
Turquia, ocasião em que dois sítios
chineses Shennongjia em Hubei e a
Paisagem Cultural de Arte Rupestre de
Zuojiang Huasha foram incluídos na
Lista do Patrimônio Mundial. Com isso,
o número de patrimônios mundiais na
China ascendeu para 50.
Inteirado da notícia, o subdiretor
do distrito florestal de Shennongjia,
Luo Dongliang, considerou a inclusão
como o melhor reconhecimento sobre os
esforços feitos na proteção do local.
Localizado na província de Hubei,
Centro-Leste da China, o sítio Hubei
Shennongjia é composto por duas áreas:
Shennongding-Badong e Laojunshan.
Sendo a mais extensa floresta primitiva
no Centro da China, o sítio é um habitat
de muitas espécies raras de animais,
como a salamandra-gigante-da-China, o
macaco-dourado, o leopardo-nebuloso, o
leopardo comum, o urso-negro-asiático,
entre outros. O sítio, um dos três centros
de biodiversidade na China e destino
para as expedições internacionais para
a coleta de plantas nos séculos 19 e
20, ocupa uma importante posição na
história da pesquisa botânica. Para
o Comitê do Patrimônio Mundial,
Shennongjia possui características
singulares na biodiversidade, nas
Nº.4, 2016, Fanzine

espécies das vegetações regionais e
na estratificação vertical de vegetação
natural, preenchendo uma lacuna da
Lista do Patrimônio Mundial por sua
biodiversidade.
Graças à inclusão na Lista do
Patrimônio Mundial, Shennongjia
tornou-se o primeiro sítio da China e
o segundo do mundo que é ao mesmo
tempo, um patrimônio mundial, uma
reserva mundial Homem e Biosfera
e um parque geológico mundial.
Para o diretor do distrito florestal de
Shennongjia, Li Faping, a inclusão de
Shennongjia na Lista da Unesco é uma
honra, uma grande pressão e também
uma força motriz para o seu trabalho.
Ele apontou que o patrimônio mundial
é uma riqueza comum da Humanidade
e também uma herança legada para
as gerações posteriores, por isso, são
precisos a proteção e o planejamento
adequado. Li garantiu a intensificação
da sua proteção através da administração
científica.
A Paisagem Cultural de Arte
Rupestre de Zuojiang Huasha,
localizada na Região Autônoma da
Etnia Zhuang de Guangxi, Sudoeste da
China, também foi tombada na Lista do
Patrimônio Mundial. É pela primeira
vez que um sítio de arte rupestre da
China foi incluído na mesma lista. Nos
penhascos íngremes ao longo do rio

Zuojiang e de seu afluente Mingjiang, as
mais de cinco mil pinturas rupestres que
datam do período em torno do século 5º
a. C. ilustram a vida e rituais do povo
luoyue, considerado como os ancestrais
da etnia Zhuang. Conforme o Comitê
do Patrimônio Mundial, o motivo de sua
inclusão na Lista deve-se à singularidade
do sítio na integração das paisagens, arte
rupestre e vida social dos ancestrais da
etnia Zhuang.
Em 1985, a China aderiu à
Convenção para a Proteção do
Patrimônio Mundial Cultural e Natural.
Em 1987, o Comitê do Patrimônio
Mundial incluiu pela primeira vez
o Museu do Palácio Imperial em
Beijing, o Sítio do Homem de Beijing
em Zhoukoudian, o Monte Taishan,
a Grande Muralha, o Mausoléu de
Qinshihuang e as Grutas de Mogao
de Dunhuang na Lista do Patrimônio
Mundial, entre os quais o Monte Taishan
foi classificado como o patrimônio
mundial cultural e natural.
Nos últimos 30 anos, a China tem
apresentado ativamente candidaturas
ao patrimônio mundial, tornando-se um
dos países cujo número de patrimônios
mundiais aumentou ao ritmo mais
rápido. A partir de 2003, sítios chineses
foram alistados anualmente na Lista do
Patrimônio Mundial. Até o momento,
a China tem 50 patrimônios mundiais,
entre os quais 35 patrimônios culturais,
11 patrimônios naturais e quatro mistos.
Liu Qingzhu, membro da Academia
Chinesa de Ciências Sociais, apontou
que a China é hoje um verdadeiro grande
país de patrimônios mundiais, mas
exatamente por isso o país enfrentará as
exigências e normas mais rigorosas do
Comitê do Patrimônio Mundial. Tanto os
sítios já alistados como os apresentados
para a candidatura enfrentam um
mesmo tema, que é a promoção da
conscientização de todos os círculos
sociais para a proteção dos patrimônios
mundiais. O especialista considerou
que a China não apenas demonstrou a
sua autoconfiança na própria cultura
nos seus esforços pela candidatura ao
patrimônio mundial e pela proteção
deste como também contribui para a
continuidade e o desenvolvimento da
civilização mundial.
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中国新增两处世界遗产
第 40 届世界遗产大会于 7 月 10 日至

列入世界遗产名录，这是中国岩画类遗产

20 日在土耳其伊斯坦布尔举行，中国湖

首次被列为世界遗产。早在 2000 多年前，

北神农架项目和广西左江花山岩画文化景

壮族先民在广西左江及其支流明江沿岸的

观入选世界遗产名录。至此，中国的世界

山壁上，绘制了恢弘壮丽的赭红色岩画。

遗产项目已达 50 个。

目前，左江流域已发现的岩画图像总数为

神农架林区常务副区长罗栋梁在得

5000 多个。左江花山岩画艺术文化景观之

知神农架申报世界遗产获全票通过后表

所以入选，是因为其把景观、岩画与中国

示，神农架成为世界自然遗产地，是对林

南方壮族先民骆越人生动而丰富的社会生

区保护工作的最好肯定。

活融合在一起所显示的独特性。

神农架位于中国中东部湖北省。这

1985 年，中国加入《保护世界文化

处遗产地由两部分构成：西边的神农顶 /

和自然遗产公约》。1987 年，世界遗产委

巴东和东边的老君山。这里有中国中部地

员会首次将中国的故宫博物院、周口店北

区最大的原始森林，是中国大蝾螈、川金

京人遗址、泰山、长城、秦始皇陵、敦煌

丝猴、云豹、金钱豹、亚洲黑熊等许多珍

莫高窟列入世界遗产名录。其中，泰山被

稀动物的栖息地。湖北神农架是中国三大

列为世界文化与自然双重遗产。

生物多样性中心之一，在 19 和 20 世纪期

加入《公约》30 多年来，中国积极

间曾是国际植物收集探险活动的目的地，

开展遗产申报，已成为世界遗产数量增长

在植物学研究史上占据重要地位。世界遗

最快的国家之一。从 2003 年起，中国连

产委员会认为，神农架在生物多样性、地

续 14 年每年都有项目成功入选世界遗产

带性植被类型、垂直自然带谱等方面具有

名录。截至目前，中国共有世界遗产 50 项，

独特性，其生物多样性弥补了世界遗产名

其中，世界文化遗产 35 项，世界自然遗

录中的空白。

产 11 项，文化与自然双重遗产四项。

此次申遗成功后，神农架成为中国

中国社会科学院学部委员刘庆柱表

第一个、全球第二个获得联合国教科文组

示 , 如今中国已经是名副其实的世界遗产

织世界遗产、人和生物圈保护区、世界地

大国，因也将会面临世界遗产委员会提出

质公园三大殊荣的地区。神农架林区区长

的更高的保护要求和标准。不管是已经申

李发平表示，神农架申遗全票通过既是荣

遗成功的，还是正在提交审议申遗的项目，

誉，也是压力和动力。世界遗产是人类共

都面临同样的课题，即推进社会各界对世

同的财富，也是留给子孙后代的遗产，保

界遗产的关注与保护。专家指出，中国积

护和科学规划非常重要。未来将通过科学

极申报世界遗产不仅体现了日益增强的文

化管理，强化对神农架自然资源的保护。

化自信，对于全世界文明的传承和发展也

Arte rupestre de Huashan em Zuojiang.

Patrimônio natural

Patrimônio cultural e natural

Palácios Imperiais das Dinastias Ming e Qing em
Beijing e Shenyang
2 Mausoléu do Primeiro Imperador da Dinastia Qin
3 Grutas de Mogao
4 Monte Taishan
5 Sítio do Homem de Beijing em Zhoukoudian
6 Grande Muralha
7 Montanha Huangshan
8 Huanglong
9 Vale de Jiuzhaigou
10 Wulingyuan
11 Conjunto de Construções Antigas das Montanhas
Wudang
12 Conjunto Histórico do Palácio Potala em Lhasa
13 Residência Imperial de Veraneio em Chengde
14 Templo e Cemitério de Confúcio e Residência da
Família Kong em Qufu
15 Parque Nacional de Lushan
16 Monte Emei e Grande Buda de Leshan
17 Cidade Antiga de Pingyao
18 Jardins Clássicos de Suzhu
19 Cidade Antiga de Lijiang
20 Palácio de Verão e Jardim Imperial em Beijing
21 Templo do Céu em Beijing
22 Esculturas Rupestres de Dazu
23 Montanhas Wuyi
24 Antigas Aldeias do Sul da Província de Anhui –
Xidi e Hongcun
25 Tumbas Imperiais das Dinastias Ming e Qing
26 Grutas de Longmen
27 Monte Qingcheng e sistema de irrigação de
Dujiangyan
28 Grutas de Yungang
29 Regiões dos Três Rios Paralelos de Yunnan
30 Capitais e Tumbas do Antigo Reino Koguryo
31 Centro Histórico de Macau
32 Santuário do Panda Gigante de Sichuan
33 Yin Xu
34 Diaolou e Aldeias de Kaiping
35 Carste do Sul da China
36 Tulou de Fujian
37 Parque Nacional do Monte Sanqingshan
38 Monte Wutai
39 Danxia
40 Monumentos Históricos de Dengfeng no “Centro
do Céu e a Terra”
41 Lago Oeste em Hangzhou
42 Sítio fossilífero de Chengjiang
43 Sítio de Xanadu
44 Terraços de Arrozais dos Hani em Honghe
45 Tianshan em Xinjiang
46 Rota da Seda: Corredor entre Chang'an-Tianshan
47 Grande Canal
48 Sítios do Sistema Tusi
49 Shennongjia de Hubei
50 Paisagem Cultural de Arte Rupestre de Huashan
em Zuojiang
1

韩梦晨

广西左江花山岩画文化景观此次被

Patrimônio cultural

具有重要贡献。
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Aldeia de Houerguan
文：付松

图： 杨兴波

水城农家女的 “画” 里人生

flor de arte que nasce da vida

Pintura de Camponesas
em Shuicheng

Texto: Fu Song
Foto: Yang Xingbo

A aldeia de Houerguan situa-se no distrito de Shuicheng, Oeste
da província de Guizhou da China.
Os moradores da aldeia, da etnia
miao, dedicavam-se exclusivamente
à agricultura de geração em geração.
Nos últimos anos, sob a orientação
do centro cultural distrital, muitos
deles, especialmente mulheres miao,
tornaram-se pintores e ajudaram suas
famílias a livrarem-se da pobreza,
além de criar um tipo de arte: pintura
de camponesas de Shuicheng.
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Início

Sob o pincel de
Yang Chunmei, o monstro
montanhês é parecido com um
grande pássaro. Mas, diferente
de pássaros ordinários, o
monstro tem a cabeça amarela,
orelhas brancas, garras
vermelhas, assim como um par
de mãos e um rabo.
O monstro montanhês
é uma das imagens da banda
desenhada Yuluoduo, criada
por Yang Chunmei durante
mais de dois anos. Apesar
da composição de estrutura
simples, as figuras humanas
e os animais nas pinturas,
com expressões exageradas e
cores fortes, estão cheios de
características típicas da etnia
miao, uma das 55 minorias
étnicas da China.

Nº.4, 2016, Fanzine

Datando de 1983, a pintura de camponesas do distrito de
Shuicheng, que se localiza na província de Guizhou, Sudoeste
da China, é uma das flores da cultura folclórica étnica nos
tempos modernos da China, devido às suas expressões
exageradas e figuras deformadas e ao conceito das pintoras de
“pintar o que adoram e pintar com o estilo que acham bonito”.
No início da manhã
do dia 9 de janeiro, Yang
Chunmei, com 39 anos de
idade, logo que se levantou,
sem se lavar, já sentou-se à
mesa de jantar e começou a
colorir as últimas pinturas da
banda desenhada Yuluoduo,
que ela produziu com base
em uma lenda dos miao.
No lado direito da mesa,
estão colocados em ordem
os pincéis e os copinhos

plásticos com as tintas.
Yang Chunmei mora
na aldeia de Houerguan
do distrito de Shuicheng
e pertence à etnia miao. A
banda desenhada Yuluoduo
relata a história de luta de
Yuluoduo, herói para os
miao, contra o monstro
m o n t a n h ê s . Yu l u o d u o ,
caçador com muita força, era
capaz de levantar o peso de
650 quilos. Por muitos anos,

ele caçava feras e eliminava
os males. Sucessivamente,
matou 99 javalis e 99 tigres
que estragavam culturas
agrícolas. Por causa disso,
o rei dos tigres o odiava
e pediu ajuda ao monstro
montanhês para matá-lo.
Mas Yuluoduo, com uma
corda de couro, transformou
o monstro em uma mulher
da etnia miao e trocou-a por
dois bois com um traficante
de gado. Quando chegou em
casa, o traficante desamarrou

a corda na “mulher”, mas esta,
de repente, se transformou
em um pilar de fumaça negra
e voou para a montanha. O
monstro montanhês decidiu se
vingar do caçador e uniu todas
as feras na montanha para
comer Yuluoduo. Yuluoduo
fechou o portão da cidade e
ateou fogo contra as feras,
matando-as finalmente.
O enredo da história é
simples, também não são
complicadas as relações entre
personagens. Mas não é fácil
transformar a história em uma
obra de banda desenhada.
Mais de dois anos atrás, Yang
Chunmei decidiu pintar essa
história.
“No início, não concebi
nada previamente, peguei o
pincel e comecei a pintar”,
disse Yang Chunmei. Após
concluir sucessivamente seis
d e s e n h o s , Ya n g s e n t i u - s e
exausta e suspendeu o trabalho
por algum tempo. Durante
esse período, um grupo de
turistas de Shenzhen veio à
aldeia de Yang. Eles adoraram
os desenhos que Yang fizera e
os compraram por 600 yuans
cada.
Depois de vender os seis
d e s e n h o s , Ya n g C h u n m e i
voltou ao trabalho e começou
a refazer a série, concluindo
a banda desenhada com 46
páginas. Ela acreditava que sua
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Aroma de Flores, Xiong Maoling

obra poderia ser vendida a 30
mil yuans.
Falando sobre a pintura
de camponesas, o diretor do
Centro Cultural do distrito
de Shuicheng, Dong Cheng,
apresentou que em 1983,
o governo da província de
Guizhou ia organizar uma
exposição de pinturas de
camponeses e o Centro Cultural
de Shuicheng ministrou um
curso para formar pintores
camponeses. No momento, o
pintor local, Wang Longwu,
encorajou os camponeses a
criar pinturas seguindo próprias
ideias, com base nos elementos
da vida cotidiana.
O curso foi organizado em
molde pedagógico de escolas
regulares e das 36 obras,
quatro, feitas por mulheres,
foram selecionadas para serem
candidatas à exposição, e a
partir desse ano, nasceu a
pintura de camponesas de
Shuicheng.
Em 1984, o Centro Cultural
de Shuicheng organizou a
segunda edição do curso de
pintura com a participação de
mulheres camponesas hábeis
em fazer bordado, tecidos
de batique e papel recortado.
Desta vez, o professor disse
às estudantes: “Pintem o
que vocês adoram a bel-prazer e de maneira que acham
bonita”. Em pinceladas de forte
contraste de cores e imagens de
traços exagerados e originais, as
estudantes pintavam cenas de festas
e de atividades da vida cotidiana,
além de desenhos sobre hábitos
e costumes de diversas etnias,
sendo 24 obras enviadas para a
exposição nacional de pintura de
camponeses. Desde então, a pintura
de camponesas de Shuicheng ficou
famosa em todo o país.
A pintura de camponesas de
Shuicheng focaliza geralmente os
temas relacionados com a vida, as

Bem-vindo à aldeia dos miao, Xiong Zhaoyao

atividades de produção, tradições,
paisagens naturais locais e atos
festivos das minorias étnicas. Quanto
às cores e traços, caracteriza-se
pelo uso de blocos de cores vistosas
e contrastes, traços deformados e
exagerados, expressões metafóricas
e valor decorativo. Como todos
“pintam o que adoram e de maneira
que acham bonita”, as pinturas
alcançam os efeitos estéticos visuais
em traços e cores mutantes e em
simplicidade e singularidade, criando
uma linguagem artística peculiar
de camponeses com características
étnicas e regionais.
Fanzine, Nº.4, 2016
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Desenvolvimento

Numa aldeia da etnia miao, entre 600 moradores, 53
mulheres ganham a vida com a pintura e cada uma delas tem
uma receita anual de 20 mil a 30 mil yuans, equivalentes a
cerca de US$ 3 ou US$ 5 mil.

Yang Mingying

Com a finalidade de
divulgar as experiências
do curso de pintura entre
os camponeses, o Centro
Cultural de Shuicheng
organizou, em 2004, um
curso piloto em Houerguan,
onde mora Yang Chunmei.
A aldeia de Houerguan
tem 132 famílias com 632
habitantes da etnia miao.
As mulheres miao são
hábeis artesãs de bordado,
batique e papel recortado e
muitas são mestres dessas
artes tradicionais, em que
até crianças, crescidas e
influenciadas nesse ambiente
desde pequenas, mostram

Tocando Luseng, Yang Mingying
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talento e interesse.
Desde criança, Yang
Chunmei gostava de
fazer bordado e aprendeu
a aptidão, por isso, foi
escolhida para o curso. “Na
primeira aula, o professor
Dong Cheng não falou
nada sobre as teorias de
pintura e só nos pediu que
pintássemos, conforme o
nosso próprio gosto, o que
achávamos bonito”, disse
Yang Chunmei. Para ela, a
pintura é uma arte de beleza
e não entendeu por que o
professor falou da arte tão
simplesmente.
Yang Mingying também

特别报道

participou do curso. Nunca
tinha frequentado escola
e fez na primeira aula, um
desenho de um pássaro
que estava vestindo um
traje da etnia miao e tinha
expressões assustadoras.
Pensou que o professor
não ia gostar do desenho,
mas inesperadamente, este
obteve seus elogios, o que
incentivou a sua paixão
e confiança na criação.
No final do curso, 15 dias
d e p o i s , Ya n g M i n g y i n g
criou uma pintura de estilo
m a i s e x a g e r a d o , Te r r a
das Flores, que foi levada
posteriormente para diversas
exposições e foi colecionada
pelo Museu Provincial de
Guizhou.
Dong Cheng disse que
esse tipo de curso foi no
início, uma experimentação
apenas, mas despertou o
potencial de criação artística
de camponeses.
Em junho de 2010, a
obra de Yang Mingying,
Coser Roupa de Casamento,
ganhou o prêmio de ouro
num concurso de pintura
folclórica moderna da China,
organizado pelo Ministério
da Cultura. Embora a pintura
de camponeses não exija
muita técnica no sentido
estrito de arte, segundo

Vida Feliz, Yang Mingying

Yang Mingying, não é fácil
criar uma obra satisfatória.
Com estudos, Yang costuma
integrar as características
da técnica de bordado e de
batique em suas pinturas,
produzindo um novo estilo
singular.
As 54 mulheres da
etnia miao que participaram
do curso de 2004 vieram
engrandecer o contingente
de pintores camponeses
de Shuicheng e hoje em
dia, após mais de dez anos
de crescimento, elas, com
experiências e técnicas cada
vez mais amadurecidas,
tornaram-se uma atração
local, recebendo turistas e
colecionadores de pinturas
dentro e fora do país. Com
as pinturas, elas aumentaram
a renda da família e
melhoraram as próprias
condições econômicas.
Yang Mingying disse
que no passado, ela era
apenas uma camponesa que
ocupava-se nos trabalhos
domésticos e toda a família
dependia do marido que
trabalhava fora. Mas, depois
de aprender a pintura, a sua
vida mudou totalmente:
fazer pintura tornou-se o
seu trabalho principal. Em
2013, quando trabalhava
no campo, recebeu uma
chamada do Departamento
da Cultura do governo
provincial, convidando-a
ir participar de uma
exposição de pintura em
Hong Kong. Para o evento,
Yang preparou 24 pinturas
alusivas aos 12 animais
do zodíaco chinês e após a
exposição, todas as pinturas
foram vendidas a preço de
1.800 dólares de Hong Kong
cada uma.
Yang Mingying é apenas
uma representante de muitas
de suas conterrâneas, que se

livraram da pobreza através
da produção de pintura.
Atualmente, o preço das
pinturas de camponesas
de Shuicheng variam entre
centenas de yuans e mais de
mil yuans e a renda anual de
uma pintora local, é entre 20
ou 30 mil e pode chegar a
até 50 mil yuans (entre US$
3 mil e 8 mil).
Até agora, mais de 500
pinturas de camponesas de

Suicheng participaram
das exposições nacionais
e provinciais, mais de
cem obras ganharam
prêmios de diversas
categorias e uma parte
destas foram colecionadas
pelos departamentos
governamentais. Em
2012, uma exposição de
pinturas de camponesas de
Shuicheng teve lugar em
Paris.

Continuação

A pintura de camponeses é introduzida à sala de aula
com influências cada vez maiores.
Em 2008, Yang Chunmei
foi contratada para ensinar
a pintura de camponeses
na Escola Primária de
Cichong. Porém, Yang ficou
preocupada com a aceitação
pelos alunos e com razão.
Já na primeira aula, a
professora camponesa deu
uma surpresa aos alunos,
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iniciando a aula sem falar
nada sobre a teoria da pintura
e pintando um pássaro
“esquisito”. “Professora,
você está pintando um
pássaro? Porque ele é tão
parecido com um peixe?”,
perguntaram. Yang explicou
com paciência que a pintura
de camponeses é livre de
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Uma mulher miao exibe sua pintura.

qualquer restrição e é feita ao
bel-prazer de seus pintores.
A expressão exagerada é
uma das características deste
tipo de pintura. “Apesar de
ser parecido com um peixe,
é realmente um pássaro,
pois tem asas. A pintura
de camponeses não é uma
cópia do real, aí perderá suas
características”, disse Yang.
Rapidamente, os alunos
gostaram desse tipo de
pintura de estilo livre. E o
ensino de Yang Chunmei
surtiu efeitos. Em 2009,
a pintura Colher Frutas
feita por sua aluna Xiong
Lihong obteve um prêmio
na 3ª exposição nacional
de criações artísticas
da educação primária e
secundária. Para estimular o
interesse dos alunos, a escola
organiza uma exposição no
final de cada semestre para

exibir as pinturas dos alunos.
Agora, Yang Chunmei dá
seis aulas por semana e se
orgulha de que seus alunos
ganham prêmios todos os
anos. Ela diz continuar dando
aulas e acredita que se o seu
ensino continuar, “haverá
cada vez mais pessoas que
adoram e sabem fazer esse
tipo de pintura. Assim, a arte
nunca desaparecerá”.
Dong Cheng disse que
o governo local vai dedicar
mais esforços à formação
de pintores camponeses nas
aldeias de etnias yi, buyi e
miao, para divulgar a pintura
de camponeses e através
desse meio, promover a
transmissão da cultura
tradicional das minorias
étnicas e o aumento da renda
das famílias camponesas, e
enriquecer a vida cultural da
população local.

Hong Tianya, 15 anos, aprende a pintura
com a mãe todos os dias depois das aulas.
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Terminou no dia 21 de agosto, a
Olimpíada do Rio de Janeiro 2016. A
China enviou a maior delegação de
toda sua história para uma Olimpíada
realizada fora de casa. Nos 16 dias
de competições, os atletas chineses
faturaram 26 medalhas de ouro, 18 de
prata e 26 de bronze. Apesar do número
de ouros terem caído, os chineses
quebraram cinco recordes mundiais e
conquistaram campeonatos inéditos
nas provas de tae-kwon-do masculino
e ciclismo. O diretor da Administração
Estatal do Esporte da China, Liu
Peng, disse que a delegação chinesa
concretizou em princípio as metas
previstas.
China mantém vantagem
nas modalidades de salto
ornamental, tênis de mesa
e levantamento de peso
O desempenho
da delegação chinesa
não surpreendeu tanto
no geral. Os chineses
mantiveram vantagem
nas modalidades de salto
ornamental, tênis de
mesa e levantamento de
peso. No Rio de Janeiro,
o time de tênis de mesa
da China pela terceira vez
consecutiva levou todas
das medalhas de ouro.
Nas provas de saltos
ornamentais, os atletas
chineses obtiveram
sete medalhas de ouro,
duas de prata e uma de
bronze. Os chineses do
levantamento de peso
venceram cinco títulos
em dez competições
quebrando a maré de
azar do início. O time de
badminton não conseguiu
repetir a impecável
performance nos Jogos
de Londres onde subiu ao
topo do pódio por cinco
vezes, mas nem por isso
foram para casa de mãos
vazias, eles se garantiram
Nº.4, 2016, Fanzine
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com dois ouros. Além disso, Sun Yang
provou mais uma vez sua liderança nos
200 metros livre da natação.
本刊记者 李菁

中国军团的喜与忧

Atletas
chineses
brilham no
Rio com 70
medalhas
Li Jing

Novos destaques no
tae-kwon-do, ciclismo e
golfe
Nesta edição da Olimpíada, a China
ganhou suas primeiras medalhas em
algumas modalidades, como o ciclismo
e o golfe. Na prova de tae-kwon-do
masculino 58 kg, Zhao Shuai derrotou
os seus adversários, se tornando
primeiro atleta chinês a conquistar o
ouro nesta prova. No atletismo, a China
foi duas vezes a grande vencedora
nas marchas masculina e feminina
de 20 km. Na natação, os chineses
arremataram um ouro, duas pratas e
três bronzes. Os atletas mais jovens
acumularam experiências
nas competições, mesmo
não sendo campeões.
A grande surpresa
foi o voleibol feminino.
Na primeira fase, a
China ganhou duas
partidas e perdeu três,
ficando em quarto lugar
do grupo, tendo o Brasil
pela frente nas oitavas-de-finais. Mesmo com
toda desvantagem, o
time chinês bateu a forte
anfitriã, e depois foi só
alegria, veio a Holanda
e depois a Sérvia, as
chinesas conseguiram o
título olímpico depois de
12 anos.
Em algumas provas,
embora não tenham
sido os vencedores, os
atletas chineses fizeram
história. Cheng Xunzhao
foi bronze no judô e
Feng Shanshan ficou
em terceiro lugar no
golfe, nova modalidade
olímpica.
Entre os campeões
olímpicos chineses,
13 tiveram sua estreia
no megaevento
esportivo. São eles uma
(CFP)

promessa do esporte chinês. Com bom
desempenho e ótima forma, um grupo
de jovens atletas se tornou ídolos do
público, tais como Fu Yuanhui, Sun
Yang e Xu Jiayu. O carisma, o bom
humor e a disciplina atraem cada vez
mais torcedores fervorosos.
Desafios para o futuro
Embora a essência do espírito
olímpico não seja ganhar medalhas,
a posição da China no ranking foi
um pouco decepcionante. A China
conseguiu 38 medalhas de ouro em
Londres e apenas 26 no Rio, seguindo
os EUA e o Reino Unido. Liu Peng
disse: “Nos últimos quatro anos,
conseguimos bons resultados nos
campeonatos mundiais em diversas
modalidades, o que desviou nosso foco

para o trabalho intenso que deveria ser
feito antes dos Jogos Olímpicos do Rio.
Além disso, outros países investiram
pesado no treinamento de seus atletas,
aumentando a competitividade neste
evento.”
O insatisfatório desempenho de
alguns atletas foi devido ao nervosismo
e à falta de experiências num evento
como os Jogos Olímpicos. O fenômeno
aconteceu obviamente com a equipe
de ginástica artística. Nesta delegação
chinesa, 73% dos membros teve sua
primeira experiência olímpica. Além
disso, ainda houve alguns problemas de
cooperação que afetaram a performance
de alguns atletas, tais como na
competição de badminton. A Olimpíada
do Rio terminou, mas não para o setor
esportivo chinês, porque agora os atletas
têm um enorme trabalho pela frente:
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aprender com os erros e se aperfeiçoar,
em prol dos preparativos para a próxima
Olimpíada em Tóquio.

本刊记者 石晓淼

中国运动员里约奥运会 “ 吸粉 ”

Brasileiros apoiam atletas chineses no Rio
Shi Xiaomiao

Os Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro terminaram no último dia 21,
horário local. A delegação chinesa
ficou em terceiro lugar no ranking de
medalhas com 26 ouros, seguindo os
Estados Unidos e o Reino Unido. Nos
estádios e ginásios, atletas chineses,
com excelente desempenho, ganharam
o apoio não apenas dos chineses e
descendentes que vivem no Brasil,
mas também dos fãs brasileiros.
Os brasileiros são conhecidos
mundialmente pelo seu amor ao
esporte e os astros e estrelas do esporte
são muito requisitados pelos fãs. Na
Olimpíada, aqueles que obtiveram
bons resultados ganharam elogios
dos brasileiros. Na modalidade de
levantamento de peso, os atletas
chineses ganharam cinco ouros e
duas pratas, causando uma excelente
impressão no torcedor brasileiro,
Andrade Guerra. “A modalidade a
que assisti mais foi o levantamento
de peso. Os atletas chineses são
poderosos e ganharam vários títulos,

além de bater recordes mundiais”,
disse Andrade Guerra.
A equipe chinesa de saltos
ornamentais, considerada o “dream
team” da categoria, continuou brilhante
no Rio após os Jogos Olímpicos de
Londres quatro anos atrás. Nesta
edição, os atletas chineses faturaram
sete dos oito ouros na modalidade,
além de duas pratas e um bronze.
Emílio Asfora e Carolina Oliveira
não pouparam elogios: “Os atletas
chineses estavam dando um show e o
desempenho foi surpreendente.”
Nas provas de tênis de mesa,
modalidade em que a China é líder
absoluta, os atletas chineses, com
técnicas extraordinárias, levaram a
audiência ao delírio. Luiz e Ferreira,
brasileiros, torceram pelo time chinês
na arquibancada e consideraram os
jogos maravilhosos e que se a China
mandar mais de um jogador, eles vão
acabar vencendo todo mundo e se
enfrentando na final.
A história mais bela entre os atletas

chineses e os torcedores brasileiros
aconteceu no campo de futebol. Oito
anos atrás, Gustavo assistiu pela TV a
uma partida de futebol feminino entre
as seleções chinesa e argentina. Aos
90 minutos daquele jogo, a chinesa
Gu Yasha marcou um gol, garantindo
a vitória da China. A partir de então,
o jovem brasileiro tornou-se torcedor
fiel da seleção chinesa. Ele passou a
procurar na internet notícias sobre as
atletas chinesas, e as replicava nas
redes sociais como o facebook e o
twitter.
Desta vez, o time feminino chinês
veio ao Brasil e Gustavo não podia
perder essa oportunidade. Do Rio de
Janeiro a Brasília, ele assistiu a todas
as partidas da seleção chinesa. Gustavo
disse: “Sou absolutamente o único
brasileiro que torce pelo time chinês.
Após o jogo, esperei para encontrá-las e elas me reconheceram, incluindo
a Gu Yasha. Foi maravilhoso. Uma
espera de oito anos que valeu a pena!”
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Portugal conquista diversos títulos desportivos

Heróis do mar, nobre povo
por Ana Ameixa, Ibéria Universal

No ano de 2016, Portugal tem
arrecadado bastantes títulos desportivos,
tanto europeus como mundiais. Em
destaque está a conquista, pela primeira
vez para a selecção lusa, do Campeonato
da Europa em futebol sênior.
Na noite de 10 de julho de 2016,
Portugal, contra todas as expectativas,
sagrou-se Campeão da Europa em
futebol ao vencer, na final, a selecção
anfitriã deste campeonato – a França. O
jogo foi comprido e muito sofrido, com
Éder a marcar o golo da vitória para
os portugueses já no prolongamento.
Por outro lado, o capitão português,
Cristiano Ronaldo, saiu de campo ainda
na primeira parte da partida, depois
(IRIS FM)
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de se ter lesionado, o que deixou os
portugueses apreensivos… Ainda assim,
no final do encontro Portugal teve
motivos para sorrir e os festejos voaram
rapidamente para todas as cidades onde
existissem portugueses, encontrando-se
em Lisboa o maior palco da festa.
Contudo, o caminho de Portugal
neste Europeu de futebol não foi fácil,
o que deu azo a contestação em torno
do desempenho da equipa portuguesa
nesta competição. O descontentamento
dos críticos ficou expresso na imprensa
mundial, que criticou o percurso da
equipa lusa, treinada por Fernando
Santos, antigo jogador português, agora
treinador. Na fase de grupos a equipa das
quinas apenas somou empates contra a
Islândia, Áustria e Hungria. Nos oitavos
de final, Portugal bateu a Croácia por
1-0, já no prolongamento. Nos quartos
de final, foram as grandes penalidades
que ditaram a vitória portuguesa sobre
a Polônia, com o guarda-redes Rui
Patrício a ficar na memória dos adeptos
por conseguir defender um penalti.
Seguiram-se as meias-finais, onde os
portugueses ganharam por 2-0 do País
de Gales e depois a final, onde um golo
bastou para conquistar o troféu.
No dia seguinte, quando a selecção
portuguesa aterrou na capital, parecia
feriado: as ruas encheram-se de gente

para cumprimentar os jogadores e
felicitá-los pela conquista que deixou
em êxtase toda a nação portuguesa.
De norte a sul do país, os portugueses
saíram à rua com cachecóis e bandeiras
em punho para gritar por Portugal.
Não é apenas no futebol que o
desporto português tem estado em
grande plano. Em diversas modalidades,
do hóquei em patins ao atletismo,
Portugal tem conquistado em 2016
diversos títulos europeus e mundiais.
Ainda antes de Portugal se sagrar
campeão europeu em futebol, o Europeu
de Atletismo garantiu seis medalhas
para atletas lusos. O país das quinas
arrecadou conquistas nas modalidades
da meia-maratona, triplo salto e
lançamento do peso.
Nos campeonatos do mundo,
Portugal conquistou o primeiro lugar
nas modalidades de ginástica acrobática,
maratona BTT e futebol de praia. A nível
europeu, os portugueses são campeões
em futebol, não só em sêniores como
já referido mas também em sub-17,
em hóquei em patins, em canoagem,
em tae-kwon-do e em futebol de praia.
Também a campeã da Europa Júnior de
Surf Feminino é portuguesa, tal como a
campeã europeia júnior de natação e os
campeões europeus juniores em judô.
Fanzine, Nº.4, 2016
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olimpíada cultural. Quanto à olimpíada
verde, compramos os materiais de
aço que sobraram da construção do
Estádio Nacional, conhecido também
como Ninho do Pássaro, com os quais
produzimos uma série enumerada de
pequenas réplicas a molde do Ninho do
Pássaro para o lançamento em oferta
limitada, porque as matérias primas
eram poucas. Essa série foi amplamente
elogiada pela grande família olímpica e
o caso foi até introduzido num curso de
MBA na Universidade de Cambridge.
Assim, a utilização dos produtos como
veículo dos conceitos olímpicos é
nossa especialidade e é um dos motivos
pelo qual pudemos nos sobressair aos
nossos colegas na acirrada competição.

本刊记者 曾韵

小徽章传递奥运情——访华江文化总裁陈绍枢

Pequenos pins transmitem
espírito olímpico
—— Entrevista com o presidente da Honav, Chen
Shaoshu
Zeng Yun

A cada edição dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos uma
febre toma conta de atletas,
torcedores e fans do esporte: os
pins. E desde Beijing, Londres até
o Rio, a concessão de licença à
exploração dos pins oficiais das
Olimpíadas foi obtida por uma
empresa chinesa - a Huajiang
Culture Development Co. Ltda.
(Honav). Criada em 2003, a Honav
aproveitou a oportunidade dada
pelas Olimpíadas de Beijing e
seguiu um caminho de divulgação
da cultura olímpica, tornando-se a única empresa no mundo
que obteve a licença de exploração
de pins oficiais olímpicos para
três edições dos Jogos Olímpicos
consecutivamente. Segue a
entrevista feita pela Fanzine com
Chen Shaoshu (doravante Chen)
presidente da Honav.
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Fanzine - Primeiro, apresente por
favor sobre a criação da Honav e
como a empresa apegou-se aos Jogos
Olímpicos?
Chen - Sou de Wenzhou, província de
Zhejiang. Nossa empresa começou com
a produção de pins, principalmente
para escolas. Em 1990, quando dos
Jogos Asiáticos, o Comitê Organizador
de Beijing pediu-nos os pins com
imagem de panda, mascote do evento.
Produzimos dezenas de mil pins,
que foram um sucesso no mercado.
Depois, fabricamos os broches para os
Jogos Asiáticos do Inverno de 1996,
realizados na cidade chinesa de Harbin,
e para os Jogos Olímpicos de Atlanta,
de Sydney e da Grécia. Mas a nossa
empresa desempenhava apenas o papel
de produtora conforme as encomendas
fornecidas pelas concessionárias.
Naquele tempo, nossa empresa, com
três mil empregados, era de mão
de obra intensiva e para mim, tinha
margens limitadas para o crescimento.
Depois de Beijing ser eleita como
sede dos Jogos Olímpicos de 2008,
estabelecemos a Honav com base nas
nossas experiências profissionais e
nos conhecimentos sobre o mercado
olímpico em 2003, e decidimos avançar
da jusante para a montante da cadeia
produtiva. Em 2004, fechamos um
acordo com o Comitê Organizador das
Olimpíadas de Beijing, tornando-nos
fornecedora oficial de alfinetes para o
megaevento esportivo de 2008.

Fanzine – Quando das Olimpíadas
de Beijing, a competição empresarial
foi disputada. Como a Honav se
sobressaiu em relação aos colegas?
Chen - É verdade. As Olimpíadas de
Beijing foram diferentes das edições
realizadas em outros países, em que
as empresas chinesas mostraram
grande entusiasmo de participação e
travaram uma acirrada competição. A
originalidade única dos nossos produtos
reside na divulgação do conceito das
Olimpíadas de Beijing – olimpíada
verde, olimpíada científica e olimpíada
cultural. Desenvolvemos uma série
de pins voltada aos sobrenomes
chineses. Usando os pins como
veículos, escolhemos 100 caracteres
- sobrenomes chineses – em estilo de
jiaguwen (inscrição em carapaças de
tartaruga e ossos de animais), em estilo
jin (inscrição em antigos utensílios de
bronze) e em estilo zhuan (inscrição
em selos) e os colocamos nos produtos.
A série de alfinetes foi muito apreciada
pelos consumidores chineses porque
ela ligava o evento esportivo a cada
pessoa; também despertou interesse
de muitos estrangeiros, considerando
a integração dos cinco anéis dos
Jogos Olímpicos e o caractere chinês
como uma novidade e querendo
logo ter um sobrenome chinês. Sem
exagero, essa série obteve elogios
em todo o mundo. Para mim, isso é
uma contribuição para os caracteres
chineses e uma interpretação sobre a

Fanzine – Em Londres, como é
que a Honav conseguiu a licença
à exploração de produtos oficiais
olímpicos?
Chen – Nessa edição das Olimpíadas,
tivemos uma ideia original. Sabemos
que durante os Jogos Olímpicos, os
funcionários e os atletas costumam
usar os pins. Além disso, o acessório
é sempre matéria de coleção para os
fãs de esporte e os colecionadores. Até
os famosos atletas como Yao Ming e
Liu Xiang adoram trocar os pins. O
acessório é colecionado como moedas e
selos, só que muitas empresas ainda não
perceberam o valor dos pins. Mas eu
percebi isso. A Honav fez seus planos,
conseguiu a licença oficial e lançou os
produtos centralizados em seis tópicos
num total de 2012 tipos, por exemplo
tópicos sobre a história olímpica, sobre
a cidade de Londres, sobre a cultura,
as belas artes, os costumes populares,
entre outros. E todos os produtos levam
um número e o volume da emissão de

seu tipo. Posteriormente, o preço desta
série de emblemas subiu muito e alguns
chegaram até US$ 100 cada. O valor de
coleção de nossos produtos coincidiu
com o gosto do Comitê Organizador.
Ainda convidamos especialistas em
design da Central Saint Martins College
of Art and Design para participar da
nossa equipe. Eles formularam ideias
sobre cores e conceitos culturais e
nós nos responsabilizávamos pela
produção. Posso citar um exemplo: os
britânicos costumam conversar sobre o
tempo, e produzimos pins voltados ao
tema, incluindo pins de guarda-chuva
e de capa. Como nossos produtos
integravam em si as características
da cultura e do sentido humorístico
do local, tiveram boa aceitação no
mercado.
Fanzine – Então no Rio 2016, quais
progressos a Honav tem?
Chen – É na categoria de nossos
produtos. Em Beijing e Londres, a
Honav foi fornecedora apenas dos
pins olímpicos e no Rio, obtivemos
a licença à exploração de categorias
de pins, brinquedos de pelúcia e
artesanatos, totalizando 27 produtos.
Isso significa que a Honav se tornou a
maior fornecedora oficial olímpica do
Rio. Este é o nosso maior progresso.
Fanzine – O setor de criatividade
cultural da China em geral fica ainda
relativamente atrasado. Mas como é
que a Honav, uma empresa privada,
conseguiu avançar com êxito ao
mercado internacional e obteve o
reconhecimento do Comitê Olímpico
Internacional?
Chen – Acho que a criatividade
cultural refere-se a muitas coisas,
incluindo arte de performance,
música, vestuário, pintura,
design, planejamento de
paisagens urbanas e muito
mais. Eu trabalhava alguns
anos em Londres e participei
de um projeto de cooperação
com algumas empresas e
departamentos governamentais
locais. Descobri que o setor
da criatividade cultural pode
ser segmentado em 86 ramos,
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então, as empresas chinesas podem
adotar os modelos diversificados no
seu avanço ao exterior. A Honav,
uma empresa típica chinesa, tem
duas, aliás as maiores experiências
para compartilhar: primeiro,
aproveitamos bem os Jogos Olímpicos
como plataforma e dedicamo-nos
à divulgação da cultura olímpica; e
segundo, organizamos uma excelente
equipe de criatividade cultural.
Não copiamos o modelo de gestão
ocidental, mas adotamos nosso modelo
de modo chinês, que criamos com base
nas nossas experiências acumuladas
há mais de 30 anos desde a reforma
e abertura do país. Trata-se de um
modelo integrado de administração e
sentimento. Coisas de sentimento são
fáceis de aceitar para qualquer pessoa,
o que também acontece no Brasil.
Fazemos amigos primeiro e depois
aconselhamos com sentimento, com
razão, que outros aceitem nossas ideias.
Não paramos de procurar um modelo
ainda melhor, mas até agora o modelo
que rege nossa companhia tem bom
funcionamento.

Fanzine, Nº.4, 2016

38

Pessoas

人物

人物

本刊记者 李金川
摄影 钟思伟

单骑走天下——钟思伟自行车环球旅行

Zhong Siwei,

mochileiro em viagem de
bicicleta pelo mundo
Texto: Li Jinchuan

Foto: Zhong Siwei

Zhong Siwei chega ao Rio de Janeiro.

Zhong Siwei é um jovem chinês
de 29 anos, proveniente da província
de Jiangxi. No dia 16 de junho de
2013, ele deixou o seu trabalho
numa agência internacional de
turismo em Hangzhou e começou
a percorrer o seu sonho - conhecer
o mundo viajando de bicicleta. Em
três anos, ele deixou a sua pegada na
Ásia, África e agora na América do
Sul.
Falando do motivo de realizar
uma viagem de bicicleta ao redor do
mundo, Zhong Siwei disse que ele
adorava as aulas de geografia desde
pequeno, e quando cresceu, teve a
determinação de começar a viagem,
uma oportunidade de ver o mundo
com os seus próprios olhos. Mas
realizar o sonho não é uma coisa
fácil.
Antes de iniciar a sua viagem,
Zhong já tinha experiência em
Em abril de 2016, Zhong Siwei encontra-se com amigos do Corpo de Bombeiros de
Santiago, Rio Grande do Sul, Brasil.
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ciclismo. Em 2008, ele partiu de
Changchun, província de Jilin,
rumando a Beijing, como uma
forma de apoiar os Jogos Olímpicos
de Beijing. Outras pessoas foram a
Beijing de avião ou trem, e ele quis
fazer algo diferente: comprou então
uma bicicleta com a sua bolsa de
estudos e começou a sua primeira
viagem de bicicleta de longa
distância. Após chegar a Beijing,
ele não parou e continuou a viagem
rumando à sua terra natal – Jiangxi.
A viagem levou 26 dias, com uma
distância total de 3040 quilômetros.
A sua segunda viagem de
bicicleta foi realizada em 2010,
quando se licenciou da universidade.
Com a mesma bicicleta, Zhong
Siwei partiu de Changchun e
passou por 11 províncias, chegando
finalmente a Lhasa, capital da
Região Autônoma do Tibete.
Atualmente, Zhong Siwei está
no 23º país da sua terceira viagem
de bicicleta, cuja meta é
viajar pelo mundo inteiro.
“O Brasil é totalmente
diferente do que eu
imaginava. Antes de partir,
eu li vários artigos de
mochileiros, mas o que eu
vejo aqui é algo totalmente
diferente. Antes de chegar
ao Brasil, eu fui avisado por
muitas vezes que esse país é
perigoso, e que vou encontrar

Zhong Siwei em viagem

Dia 16 de junho, 2013
Início da viagem a partir
de Hangzhou, província de
Zhejiang, China.
Dia 2 de setembro, 2013
Chegada à primeira estadia: o
Nepal.
Rota na Ásia: Nepal – Sri Lanka
– Jordânia
Dia 18 de novembro de 2013 –
fevereiro de 2015
Viagem de bicicleta de 14
meses na África: Egito – Sudão
– Etiópia – Quênia – Uganda –
Ruanda – Burundi – Tanzânia
– Malawi – Zimbábue –
Moçambique – Suazilândia –
África do Sul.
Dia 11 de fevereiro de 2015
Chegada a Ushuaia, Argentina.
Rota na América do Sul:
Argentina – Chile – Bolívia –
Uruguai – Brasil.
Dia 19 de abril de 2016
Chegada a Quaraí, Rio Grande
do Sul, Brasil
A viagem continua…

assaltos. Mas até hoje, já faz algum
tempo que entrei no Brasil, nada mal me
aconteceu. Agora estou no Rio Grande do
Sul, um Estado muito bonito, semelhante
às cidades europeias. As pessoas são
muito simpáticas e não encontrei assaltos
nem violência.”
Zhong disse que na sua imaginação,
o Brasil é um lugar meio lotado, não
tanto como a China, mas definitivamente
mais animado que a Argentina ou a
Bolívia. No entanto, às vezes ele não
encontra nenhuma pessoa durante o dia
inteiro, “o local tem mais vacas e cavalos
que pessoas!”
“Eu pensava que o chá-mate (ou
chimarrão, como é chamado pelos
brasileiros) era uma especialidade
do Uruguai. Mas quando cheguei à
Argentina, descobri que argentinos
também bebem o chá-mate. E no Brasil,
os brasileiros também tomam esse
tipo de chá. Só que pessoas dos
diferentes países têm gostos
diferentes. Os argentinos
adoram açúcar, e os uruguaios
e brasileiros bebem o chá puro.
Acho que essa é uma experiência
muito especial.”
Aí, surge uma pergunta inevitável:
“Como é que ele entende o que
os locais falam”? Zhong Siwei
não fala espanhol nem português,
mas ele conseguiu sobreviver na
América Latina, e, de fato, vive
muito bem. Ele disse que a linguagem
gestual é uma universal, e que pode
aprender uma língua durante a vida
cotidiana. Como por exemplo,
quando comeu “feijoada”, ele não
sabia como se dizia, perguntou
aos locais. Ele apontou para a
feijoada e disse: “Nome?”, e
aí, os brasileiros responderam:
“Feijoada”. Assim, ele conseguiu
aprender a palavra.
Durante a viagem pela
Suazilândia, ele foi abocanhado
por um cachorro na rua. Nessas
circunstâncias, teve que ir ao hospital
para injetar a vacina da raiva em 24
horas. Mas aquele dia era um
domingo, e os hospitais públicos
não funcionam no país. Então ele
tinha de esperar até o dia seguinte,
com um período de mais de 24 horas,
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Em outubro de 2015, Zhong Siwei
viaja no Salar de Uyuni, o maior
deserto de sal do mundo, na Bolívia.

“Cada árvore, cada
rio e cada pessoa por
que eu passar vai deixar
algo no meu coração.
Talvez sejam pequenos,
mas esses pedaços
dos quebra-cabeças
na minha vida vão
finalmente formar uma
imagem bonita.”
Em fevereiro de 2015, Zhong Siwei chega ao
Cabo da Boa Esperança, África do Sul.

o que foi um grande risco para quem foi
abocanhado por um cão na rua.
Felizmente, ele encontrou um
chinês que trabalhava naquele
país, e o levou para um
hospital privado para injetar
a primeira vacina, dentro de
24 horas. Segundo Zhong, ele
teve “muitíssima sorte”.
A experiência de Zhong Siwei foi
bastante excitante, mas ainda não acabou.
Atualmente, ele está a caminho do Rio de
Janeiro, planejando assistir a algumas
competições dos Jogos Olímpicos e
torcer pelos atletas chineses nesse
grande evento esportivo.
Alguém diz que o ciclismo
é um esporte solitário, e tudo o
que você encontra é parte da
viagem e não permanece na sua
vida. Mas Zhong disse: “Cada
árvore, cada rio e cada pessoa
por que eu passar vai deixar
algo no meu coração. Talvez
sejam pequenos, mas esses
pedaços dos quebra-cabeças
na minha vida vão finalmente
formar uma imagem bonita.”
Agora, ele ainda está a
caminho da sua próxima parada,
com mochila às costas e muito
amor, amizade e esperança no coração.

Em maio de 2015, Zhong Siwei viaja na
Cordilheira dos Andes, Patagônia, Chile.
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O verão é uma estação com excesso da energia de yang, segundo a teoria da medicina tradicional chinesa, e caracteriza-se pelo clima
quente e grande vitalidade. No verão, muitas pessoas têm falta de apetite, ficam com a digestão fraca, têm a sensação de fadiga e desconforto
epigástrico, entre outros sintomas. Portanto, é necessário prestar muita atenção à dieta para manter a saúde.

Dicas de dieta no verão
Han Mengchen

“Bênção” do amargo

Suprir sal e vitaminas

Os alcalóides contidos nos
alimentos amargos têm efeitos
farmacológicos, podendo amenizar
o calor no verão, ativar a circulação
sanguínea e diminuir a pressão arterial.
Acrescentar na porção adequada
alguns alimentos amargos à dieta
ajuda a aumentar o apetite e tonificar
a função do baço e do estômago. A
cerveja, famosa como “pão líquido”,
possui ricos aminoácidos, proteínas,
açúcar, minerais e outros ingredientes
saudáveis, e beber cerveja com
moderação pode melhorar a acuidade
visual, aliviar o calor e matar a sede,
por isso, é a bebida ideal para o verão.
O melão amargo, chá e café também
são boas opções. Vale notar que não
se deve comer alimentos amargos em
excesso, caso contrário, pode causar
náuseas e vômitos.

No verão, a transpiração gasta
o cloreto de sódio, sendo necessário
beber mais água e suprir o sal.
Tomar apropriadamente água com
sal pode manter o equilíbrio ácido-base. Segundo os nutricionistas, são
recomendáveis melancia, pepino,
tomate e outras frutas e vegetais
com grande quantidade de líquido,
além dos alimentos que são ricos em
proteínas e minerais como produtos de
soja, fígados de animais e pequenos
camarões secos.

dor de barriga e diarreia. Além disso,
os sorvetes e refrigerantes contém
alto teor de açúcar e o consumo sem
moderação pode afetar o apetite e as
funções de baço e estômago.
Alimentos leves são apropriados
No verão, é aconselhável não
comer alimentos gordurosos e doces,
mas sim alimentos mais leves e
nutritivos como pato, camarão, peixe,
carne magra, cogumelo e cevada.

Bebidas geladas em excesso
prejudicam a saúde
Sorvetes e refrigerantes gelados
podem atenuar a sensação de calor nos
dias quentes, mas, o consumo excessivo
possibilita a queda da temperatura
gastrointestinal, de maneira a provocar

赵焰

红烧冬瓜 Abóbora-d'água refogada

Zhao Yan

夏季是阳气最盛的季节，气候炎热而生机旺盛。每到炎热的夏季，很多人的胃口
就会不好，消化功能降低，且易出现乏力倦怠、胃脘不适等症状。因此，在炎热的夏
季要保持健康，必须注重饮食调节。

夏季膳食养生之道
福自“苦”中来
苦味食品中所含有的生物碱具有消

持体内酸碱平衡。营养学家建议在夏日

暑清热、促进血液循环、舒张血管等药

应多吃西瓜、黄瓜、番茄等含大量水分

理作用。热天适当吃些苦味食品可增进

的果蔬，以及豆制品、动物肝脏、虾皮

食欲、健脾利胃。素有“液体面包”之

等蛋白质和矿物质丰富的食物。
过食冷饮伤身

糖、矿物质，以及其它有益人体健康的

天气炎热时，吃雪糕喝冷饮可以解

成分。夏天适量饮用一些啤酒可起到清

暑降温，但过食会使胃肠温度下降，可

目、散热、解渴，因此，啤酒是夏日理

诱发腹痛、腹泻等病症。雪糕和冷饮含

想的饮料。此外，苦瓜、茶叶、咖啡等

糖量经常较高，常喝也会影响食欲，损

苦味食品也是不错的选择。应注意的是，

害脾胃功能。

食用苦味食品不宜过量，否则，可能引
起恶心、呕吐等症状。
补充盐分和维生素
盛夏人体大量排汗，氯化钠损失比
较多，故应在补充水分的同时，注意补
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Modo de Preparo

Abóbora-d'água
Alho-poró
Açúcar
Molho de soja
Sal
Molho de ostra
Tempero com sabor de
frango
Óleo para fritura
Água

1. Limpe a abóbora-d'água e descasque-a. Em seguida, tire as
sementes da polpa e corte a abóbora-d'água em cubinhos.
2. Aqueça o óleo em frigideira. Coloque os cubinhos de abóbora-d'água e frite-os em fogo alto por alguns segundos até que mudem
de cor. Adicione um pouco de açúcar e mexa bem com os
pedacinhos de abóbora-d'água.
3. A seguir, adicione o sal, molho de soja e meia tigela de água. Tape
a frigideira e deixe os ingredientes cozinharem por alguns minutos.
4. Quando a abóbora-d'água estiver bastante macia, coloque na
frigideira o molho de ostra e o tempero com sabor de frango.
Misture todos os ingredientes para fazer com que ela absorva
melhor os molhos.
5. Para terminar, acrescente um pouco de alho-poró picado e mexa
bem. Pouco depois, a abóbora-d'água refogada estará pronta e é só
levar à mesa.

韩梦晨

充盐分。每天可饮用一些盐开水，以保

誉的啤酒含有丰富的氨基酸、蛋白质、

Ingredientes

暑天最宜清补
夏天，肥甘厚味及燥热之品不宜食
用，而应选择具有清淡滋阴功效的食品，
如鸭肉、虾、鲫鱼、瘦肉、食用蕈类、
薏米等。
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Lü Meng, general estudioso

好学之将吕蒙

Chen Xiaohan

陈晓含

Lü Meng (178 – 219) foi
famoso general do Reino de Wu, do
Período dos Três Reinos da China.
No San Guo Zhi (Anais dos Três
Reinos) estão registados os méritos
mais importantes na sua vida.
Quando era jovem, Lü Meng
juntou-se ao exército do seu
cunhado, Deng Dang. Uma vez,
sem informar previamente ao
cunhado, ele ia envolver-se numa
batalha. Inteirado do assunto, Deng
Dang ficou surpreendido, mas não
conseguiu impedi-lo. Depois da
batalha, falou do assunto com a mãe
de Lü Meng. Esta ficou tão zangada
que ia castigar o filho. No entanto,
Lü Meng disse à mãe: “Jamais
quero levar uma vida pobre! Como
posso ganhar a riqueza e a glória
sem méritos? Só entrando no
covil do tigre, é possível apanhar
os seus filhotes!” Ouvindo isso, a
mãe perdoou-o. Após a morte de
Deng Dang, Lü Meng substituiu-o
no posto, tornando-se o líder das
Forças Armadas.
Apesar de ter coragem e bravura
nas batalhas, Lü Meng não sabia
ler nem escrever e não conhecia a
arte de guerra. Assim, costumava
comunicar verbalmente seu trabalho
a Sun Quan, rei do Estado de Wu.
Um dia, Sun Quan disse a Lü Meng:
“Já que estás na sua mão algum
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poder, tens de saber ler e escrever.”
O general refutou, alegando que não
tinha tempo por estar ocupado com
assuntos militares. Sun Quan disse:
“Podes não se tornar um erudito,
mas basta para ler e conhecer a
história do passado. Eu estou mais
ocupado que tu, mas costumo ler
e isso me ajuda muito.” Dito isto,
deu a Lü Meng uma lista com sete
clássicos, incluindo o Zuo Zhuan
(Anais do Período da Primavera e
Outono) e A Arte da Guerra de Sun
Zi.
A partir de então, Lü Meng
começou a ler. Estudava com
diligência e progrediu rapidamente.
Um dia, foi convidado para
um banquete. Bebeu muito,
ficou embriagado e adormeceu
profundamente. No sono, leu I
Ching (Livro das Mutações) e
depois, acordou assustado, dizendo
que tinha sonhado com algumas
celebridades da Antiguidade como
Fuxi (imperador da mitologia
chinesa), Wenwang da dinastia
Zhou e Zhou Gong da dinastia Zhou
do Oeste, e eles teriam conversado
com ele sobre a história, as razões
da ascensão e queda do Estado e a
mutação do universo conforme I
Ching.
Lü Meng nutria um sentimento
de gratidão aos que lhe estimulavam

no estudo e também exigia
rigorosamente que os seus colegas e
subordinados estudassem.
Um dia, Lu Su, também general
do Reino de Wu, conversou com Lü
Meng e ficou surpreendido com o
vasto conhecimento dele. Admirado,
disse: “Sabia que você era bom nas
batalhas, mas com a sua capacidade
e conhecimentos de hoje, já não
parece o Lü Meng do passado”. Lü
Meng respondeu: “Após três dias
sem ver uma pessoa, é necessário
olhá-la de nova maneira.” Assim, os
dois tornaram-se amigos do peito.
Posteriormente, Sun Quan
mandou as tropas de Lü Meng a
Hanchang (leste do atual distrito
de Pingjiang, provínvia de Hunan),
a fim de guerrear contra o exército
dirigido por Guan Yu, general do
Reino de Shu. Desta vez, Lü Meng
pôs na prática as táticas aprendidas
no livro A Arte da Guerra de Sun
Zi. Primeiro, ele disse que estava
doente e mandou um general
jovem, Lu Xun, para o substituir no
comando. Em seguida, mandou Lu
Xun mostrar intencionalmente certa
debilidade. Guan Yu, enganado,
resolveu levantar a defesa e retirar
uma parte da sua tropa. Lü Meng,
por sua vez, liderou pessoalmente
uma força e mandou seus soldados
se fingirem de comerciantes para

fugir das sentinelas das tropas de
Guan Yu. Quando a noite caiu, os
soldados de Lü Meng lançaram
ataques às tropas de Guan Yu e ao
mesmo tempo, Lü Meng apelou
que os soldados de Guan Yu se
rendessem ao Reino de Wu. Guan
Yu e suas tropas, sem nenhuma
preparação, entraram em confusão
e foram obrigados a abandonar a
cidade de Jingzhou. Na fuga, Guan
Yu foi capturado e morto pelas tropas
de Lü Meng.
Naquela altura, o Reino de
Wu tinha um outro general que se
chamava Gan Ning. Era de gênio
irritável e impulsivo e costumava agir
à própria vontade, desobedecendo
até às ordens de Sun Quan, que ficou
irritado com tal comportamento do
general. Porém, Lü Meng sempre
pedia ao rei que o perdoasse, dizendo
que era um homem corajoso e de
talento raro, conhecia bem a arte
da guerra e era respeitado pelos
subordinados. Sun Quan aceitou os
conselhos de Lü Meng e nomeou
Gan Ning para importantes cargos.
E este obteve muitas vitórias, sem
decepcionar o rei.
Mais tarde, Lü Meng contraiu
uma doença. O rei Sun Quan
contratou os melhores médicos para
salvá-lo, mas todos os esforços foram
em vão e o general morreu aos 42
anos de idade.

吕 蒙（178 年 —219 年） 是 三 国 时 期
吴国名将，史书《三国志》记载了他的突
出事迹。

43

吕蒙对督促他学习的人心存感激，也
严格要求自己的同僚和下属努力学习。
一次，另一名吴国大将鲁肃与吕蒙交

吕蒙年轻时，依附姐夫邓当，加入其

谈，感到很吃惊，说：“我之前只知道你

军队。一次，吕蒙私自随军出战，后为邓

擅长打仗，但是你今天的才识谋略，已不

当发现，邓当大吃一惊，想阻止却为时已晚。

再是当年的吕蒙。”吕蒙回答：“士别三日，

作战归来，邓当将此事告知吕母。吕母很

当刮目相看。”两人遂结交为挚友。

生气并要处罚吕蒙。不料，吕蒙却说：“我

之后，孙权派吕蒙驻兵汉昌（今湖南

不想再过这穷苦的生活了。我没有功劳的

省平江县内），与蜀国关羽军队抗衡。当时，

话，怎么能取得富贵？不入虎穴，焉得虎

蜀国割据荆州。这一次，吕蒙巧妙运用了

子？”吕母因怜惜而宽恕了他。后邓当去世，

从《孙子兵法》学到的谋略。他先是称自

吕蒙接替邓当职务，为军队领袖。

己患病，由年轻的将领陆逊接替他的职位，

吕蒙虽胆识过人，却目不识丁，丝毫

掌管军中大小事务，并让陆逊故意向关羽

不懂兵法战术。每次他向吴王孙权陈述大

示弱，使其不设防并调走部分军队，然后，

事时，只能口述其词。最初，孙权对吕蒙说：

自己亲自带领一队人马，让士兵化装成商

“你现在手握权柄，不可以不读书。”吕

人躲过蜀军的盘查。晚上，吕蒙的士兵发

蒙反驳说军中事务太多，没有时间。孙权

起了进攻，吕蒙趁机呼吁蜀国将士归顺吴

于是解释：“我不是要你成为学者，只不

国，此时，关羽则陷入了困境，最终被俘，

过粗略阅读了解一下历史罢了。你有我军

为吴军所杀。就这样，吕蒙打败了关羽并

务繁多吗？我经常读书，自以为大有裨益。”

收复了荆州。

于是，孙权给吕蒙列了个书单，里面有七

当时，吴国有一名大将叫甘宁，他性

部古典之作，包括春秋时期编年史《左传》

子暴躁，易于冲动，经常为所欲为，甚至

和军事著作《孙子兵法》。

违抗孙权的命令。孙权对此非常恼火，而

自此，吕蒙开始读书。他勤奋学习，

吕蒙却经常为他求情，称甘宁有勇有谋，

进步很快。一日，吕蒙赴约参加宴会，饮

关心将士，下属也乐于听命于他，是个不

酒而醉，而后在座位上沉沉睡去。沉睡中，

可多得的人才。孙权采纳了吕蒙的意见并

他把《易经》诵读了一遍，然后惊醒。他

重用甘宁，而甘宁不负众望，屡打胜战。

解释说方才梦见伏羲、周文王和周公，以《易

后来，吕蒙不幸患病，孙权招募优秀

经》为源，和他谈论世代兴衰之事以及宇

的医生为其治病，但医治无效，最终，吕

宙变化之理。

蒙病逝，享年 42 岁。
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Programas diários para os países lusófonos

城市化将是未来经济增长点

Urbanização será novo ponto
de crescimento econômico

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

Oriente-se

Rota da Seda

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Panorama
Econômico

Pelos
Quatro Cantos

Tudo por Esporte

Sala de Visitas

Encontro
com Ouvintes

Além do
Horizonte

Gastronomia

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Yao Yang

Diretor do Instituto Nacional do Desenvolvimento, Universidade de Beijing

A economia chinesa tem entrado na
fase de “nova normalidade” e o ritmo de
seu crescimento não é tão vertiginoso
como antes. Qual seria o motor para o
desenvolvimento econômico? Esta é
uma das questões que chama a atenção
dos diversos setores sociais no país. A
este respeito, o governo tem trabalhado
muito e dá ênfase à inovação e ao
empreendimento. Para mim, as medidas
são corretas, mas não suficientes
para manter um ritmo de crescimento
relativamente alto.
Se fizermos uma comparação entre
a situação atual da China e a do Japão
nos anos 1970, veremos que o nosso
nível de receita atual é quase igual ao
do Japão naquele tempo, com base na
contagem dos preços comparáveis, e
os modelos de crescimento econômico
que o Japão aplicava antes de
1973 foram também basicamente
semelhantes aos que a China adotava
até 2012. Isto é, modelo de crescimento
voltado à exportação e impulsionado
pelos investimentos. Após a crise
petrolífera de 1973, o crescimento
econômico japonês sofreu uma queda
drástica e manteve-se, durante os 20
anos posteriores, por volta de 3% em
média anual. Apesar das indústrias
eletrodoméstica e automobilística
liderarem o nível mundial, o Japão
encontrava-se ainda no período em
que concentrava seus esforços para
alcançar o nível tecnológico mundial, e
por esta razão, o ritmo de crescimento
econômico nesse contexto não poderia
ser muito rápido. Igualmente a China
quer manter certo ritmo de crescimento
econômico, mas, se apostar apenas
no progresso tecnológico, poderá ter
alguns problemas.
A urbanização deve ser um novo
destaque do crescimento econômico
da China nos próximos dez ou
Nº.4, 2016, Fanzine

20 anos. Nos últimos 30 anos, o
desenvolvimento chinês limitava-se
basicamente às regiões litorâneas. A
renda per capita dos norte-americanos
é quatro vezes maior que a dos
moradores de Shanghai, cidade à beira
do Mar do Leste, mas a diferença
entre as receitas dos shanghaineses e
da população de Guizhou, província
interior no Sudoeste da China, é de sete
vezes. A diferença de renda entre as
regiões de nosso país é muito maior do
que a diferença entre as nossas regiões
litorâneas e os países industrializados.
No entanto, exatamente por essa
diferença existir, nosso país obtém
nova força motriz para a expansão
econômica.
De acordo com a teoria de
convergência econômica, se dois
países adotarem idênticas políticas
econômicas, aquele com baixa renda
terá um crescimento mais rápido do
que aquele com alta renda. Aplicando-se essa teoria na China, se as regiões
do interior adotarem as mesmas
políticas das regiões litorâneas, o ritmo
de crescimento naquelas ultrapassará o
destas últimas. Aí está a potencialidade
do novo crescimento econômico.
O ciclo econômico de nosso país
provocou o fenômeno de excesso do
setor imobiliário. A solução da questão
reside na aquisição das habitações
pelo governo, através da emissão
de bônus, e na venda ou na locação
dessas habitações a baixo custo para a
população.
Qual seria o caminho chinês da
urbanização? Esta é uma questão por
resolver. Nos anos 1980, o senhor
Fei Xiaotong formulou um caminho
de desenvolvimento de vilas, que
veio a ser considerado pelo governo
como caminho da urbanização. No
entanto, ouvi dizer que na sua velhice,

o senhor Fei Xiaotong percebeu que o
caminho por ele indicado podia estar
errado e era impossível a urbanização
pelo desenvolvimento de pequenas
vilas. Estas não têm problema de
congestionamento e podem ser
confortáveis para os moradores. Mas
a sua desvantagem é a dispersão
geográfica. Claro, as grandes cidades
têm a vantagem na formação de
efeitos de escala, mas também têm
seus problemas, por exemplo, existem
alguns problemas significativos por trás
do modelo de expansão concêntrica de
Beijing, capital chinesa.
É natural buscar uma escala
adequada para uma cidade. Pesquisando
as experiências de alguns países como
Suíça, Alemanha e Japão, descobrimos
que as regiões metropolitanas naqueles
países constituem uma solução para
a questão. Uma região metropolitana
abrange várias cidades de diversas
dimensões, onde não existe um
modelo considerado o melhor e a
sua urbanização se realiza através
do desenvolvimento coordenado
de toda a região. A população se
concentra naturalmente em poucas
áreas. Em nosso país, várias regiões
metropolitanas centrais, como a do
Rio das Pérolas e a do Delta do Rio
Yangtzé, cabem ainda mais habitantes.
Na próxima etapa da urbanização
chinesa, vejo com bons olhos a região
entre Wuhan e Changsha e a região
entre Zhengzhou e Xi´an, onde podem
surgir novas regiões metropolitanas.
A m e u v e r, a u r b a n i z a ç ã o é
capaz de ser o próximo destaque do
crescimento econômico da China.
Para obter bons resultados, precisamos
mudar nosso atual conceito sobre a
urbanização e facilitar a concentração
populacional nas áreas metropolitanas.

(vigente a partir do dia 28 de março de 2016)

Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia

Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia Chinês Dia aDia Chinês Dia a Dia Chinês Dia a Dia
Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Horários e frequências

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

Acordes do
Oriente

(vigente a partir do dia 27 de março de 2016)

Direção

Horários (UTC)

Frequências (kHz)

Para Europa

19:00-20:00
22:00-23:00

9730/ 11750
6175/7260

19:00-20:00

5985/7405/9535/9765

19:30-20:00

11640/13630

22:00-23:00
23:00-00:00
00:00-01:00

9410/9685
9560/13650
9560/9710

Para África

Para América do Sul

Programa FM 91,4 em Lisboa (vigente a partir de 28 de março de 2016)
Horário
(Lisboa)

2ª feira
3ª feira
4ª feira

19:00

Panorama
Econômico
Pelos Quatro
Cantos

20:00

21:00

22:00

Gastronomia

Coletânea

Zona Indie﹡

Tudo por Esporte

Revista de ﹡
Macau

Sala de Visitas

5ª feira
6ª feira

Entrevista de ﹡
Macau

Além do
Horizonte

Ritmos da China

Oriente-se

Rota da Seda

Panorama
Econômico

Scherzc﹡

Horário

7:00

8:00

14:00

Sábado

Coletânea

Além do
Horizonte

Pelos Quatro
Cantos

Domingo

Coletânea

Rota da Seda

23:00

18:00

Som da
Semana﹡

20:00

Ritmos da China Sala de Visitas

Som da
Semana﹡
21:00

22:00

Oriente-se

Zona Indie﹡

Tudo por Esporte Ritmos da China Gastronomia

﹡ Fornecido pela Rádio Macau. 由澳门电台提供。
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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。”
1960 年 4 月 15 日，中国国际广播电台葡萄牙语
广播正式开播。目前，作为中国唯一的全媒介葡文媒
体，葡语部通过海外调频广播、短波广播、平面媒体、
网络在线、手机移动等多种形态进行新闻、文化、经
济、社会等全方位报道和汉语教学。
Fundada em 1940, a Rádio Internacional da China
(CRI) é a única emissora estatal chinesa que transmite
sua programação em 61 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 emoissora 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,
uma revista bimestral e bilingue, o CRIpor faz cobertura
nos setores de noticiário, cultura, economia, sociedade e
ensino de chinês.
中国国际广播电台葡萄牙语部
中国北京市石景山路甲 16 号
邮政编码 100040

Rádio Internacional da China
Departamento de Português, CRI-39
P. O. Box 4216, Beijing, China
http://portuguese.cri.cn
cripor@cri.com.cn
Tel: +8610 68891968

