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中巴元首互致贺电庆祝建交四十五周年

Presidentes da China e do Brasil trocaram congratulações pelo 45º aniversário do
estabelecimento das relações diplomáticas
O presidente chinês, Xi Jinping, e
o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro,
trocaram mensagens de congratulações
em 15 de agosto pelo 45º aniversário do
estabelecimento das relações diplomáticas
entre os dois países.
Xi Jinping disse na mensagem que a
China e o Brasil são grandes países em
desenvolvimento e importantes economias
emergentes. Ao longo dos 45 anos das
relações diplomáticas, a China e o Brasil têm
consolidado sua parceria e obtido resultados
frutíferos em todas as áreas, beneficiando
de forma pragmática os dois povos e se
tornando um exemplo de união, cooperação
e desenvolvimento conjunto entre os grandes
países em desenvolvimento.
De acordo com o líder chinês, ambos
os países estão em um momento crucial
do seu desenvolvimento, e têm pela frente
uma grande potencialidade de cooperação
e um futuro promissor. Xi Jinping disse que
atribui alta importância ao desenvolvimento
das relações sino-brasileiras e está disposto,
junto com o presidente Bolsonaro, a planejar
o grande esboço das relações bilaterais, a
fim de promover a parceria estratégica global
sino-brasileira, beneficiar os dois países e
povos, assim como dar novas contribuições à
paz, estabilidade e prosperidade global.
Por sua vez, Bolsonaro lembrou na
mensagem que desde o estabelecimento
das relações diplomáticas, os dois países
têm persistido em seu objetivo comum
de desenvolvimento, amadurecido suas
cooperações diversificadas e aperfeiçoado
seu mecanismo de cooperação, fato pelo
qual estamos muito orgulhosos. O crescente
comércio e investimento mútuo, bem como

a boa cooperação no setor aeroespacial
e outras áreas estratégicas demonstram a
essência do benefício recíproco das relações
bilaterais. Neste ano, as duas nações mantêm
frequentes comunicações de alto nível e
diálogos intergovernamentais bem sucedidos.
Bolsonaro finalizou dizendo que, junto com o
presidente chinês, quer planejar o futuro da
parceria Brasil-China para beneficiar os povos.

中国国家主席习近平 8 月 15 日同巴西联邦共和
国总统博索纳罗互致贺电，庆祝两国建交 45 周年。
习近平在贺电中指出，中国和巴西同为发展中大
国和重要的新兴市场国家。建交 45 年来，中巴关
系历久弥坚，各领域务实合作成果丰硕，给两国人
民带来了实实在在的利益，也成为发展中大国团结
合作、携手发展的典范。当前，中国和巴西都处在
国家发展的关键时期，合作潜力巨大，前景十分广阔。
我高度重视发展中巴关系，愿同博索纳罗总统共同
擘画中巴关系蓝图，推动中巴全面战略伙伴关系迈
上更高水平，造福两国和两国人民，为维护世界和平、
稳定、繁荣作出新贡献。
博索纳罗在贺电中表示，巴中建交以来，两国始
终秉持共同发展的目标，双方合作多元成熟，合作
机制日益完善，我们为此深感自豪。两国贸易和相
互投资持续增长，在航天等战略领域合作良好，充
分体现了巴中关系互利互惠的本质。今年两国高层
交往频繁，政府间保持顺畅对话。我愿同习近平主
席一道，共同规划巴中伙伴关系的未来之路，造福
两国人民。
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巴西圣保罗州全球首个投资贸易代表处入驻上海

Invest São Paulo inaugura seu escritório em Shanghai
A Agência Paulista de Promoção de
Investimento e Competitividade, conhecida
como Invest São Paulo, inaugurou no dia 9
de agosto seu escritório representativo em
Shanghai, centro financeiro e econômico da
China.
O governador do Estado de São Paulo,
João Doria, lembrou que o escritório
da Invest São Paulo em Shanghai é o
primeiro escritório da instituição fora do
Estado de São Paulo, o que representa
a alta importância do Estado às relações
comerciais com a China.
Localizado na zona comercial de
Hongqiao, oeste de Shanghai, o escritório da
agência paulista serve como uma plataforma
comercial para os empresários do Estado
de São Paulo e da China, principalmente
da região do Delta do Rio Yangtsé, disse o
presidente da instituição, Wilson Mello Neto.

巴西圣保罗州投资促进局上海代表处 8 月 9 日在
上海开幕。代表处落户上海虹桥商务区海外贸易中
心丽宝广场。
圣保罗州州长多利亚在发言中指出这是巴西圣保
罗州投资促进局在海外的第一家分支机构，显示了
圣保罗州高度重视发展和中国的经贸关系。圣保罗
州投资促进局主席威尔逊则认为上海代表处将为圣
保罗州和中国长三角地区的企业家提供沟通交流的
平台。

中国与葡语国家共同探讨投资商机

Feira reúne empresários da China e dos países lusófonos para ampliar cooperação
Os representantes governamentais e
empresários vindos da China e dos países de
língua portuguesa reuniram-se nos dias 8 e 9
de julho em São Tomé e Príncipe para ampliar
as cooperações econômicas e comercias.
Os participantes esperam que o mecanismo
do Fórum para a Cooperação Econômica
e Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa possa estimular mais o
investimento dentro do grupo.
Na ocasião, a ex-primeira-ministra de São
Tomé e Príncipe, Maria das Neves, apresentou
o rico recurso marítimo de seu país e disse
querer aproveitar a plataforma para promover
o desenvolvimento do turismo e da ligação
aérea, a fim de diversificar a economia do

país.
Os oficiais de Angola, Cabo Verde,
Moçambique e Timor Leste também
expressaram a vontade de fortalecer as
parcerias em diversos campos e aprofundar
a interação e interligação, além de intensificar
as cooperações comerciais com a China.
O vice-diretor da Câmara de Comércio
Internacional da China, Xu Yanbo, afirmou que
a parte chinesa está disposta a levar adiante a
parceria com os países de língua portuguesa
de forma mais efetiva e dinâmica.
O Fórum para a Cooperação Econômica e
Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa foi criado em 2003 e tem um
secretariado permanente em Macau.
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来自多个葡语国家和地区的经贸官员、商界人士
近日在第 14 届中国与葡语国家企业经贸合作洽谈
会期间表示，希望通过中国与葡语国家经贸合作论
坛机制，吸引更多企业投资，与中国深化经贸合作。

本次洽谈会于 7 月 8 日至 9 日在圣多美和普林西
比举行。圣多美和普林西比前总理达斯内维斯表示，
该国渔业和海洋产业潜力巨大，希望通过推动旅游
业和区域航空业发展，实现经济多元化。期待通过
中国与葡语国家经贸合作论坛机制，吸引更多投资。
来自安哥拉、佛得角、莫桑比克、东帝汶的与会
代表也纷纷表示，期待通过中国—葡语国家经贸合
作论坛，在多领域寻求合作伙伴，加强互联互通，
与中国开展深入的经贸合作。
参加洽谈会的中国国际商会党委副书记徐延波表
示，中方愿与葡语国家工商界一道抓住机遇，推动
经贸合作进入更富有成效和充满活力的新阶段。
中国与葡语国家企业经贸合作洽谈会是中国—葡
语国家经贸合作论坛框架下的重要经贸促进活动。
中国 - 葡语国家经贸合作论坛成立于 2003 年，在
中国澳门设有常设秘书处。

首都航空公司恢复中葡直航

Capital Airlines retoma voo direto entre China e Portugal no final de agosto
A companhia aérea chinesa Capital
Airlines anunciou no dia 22 de julho que
retomará seus voos diretos entre China e
Portugal a partir de 30 de agosto, com três
voos semanais.
O embaixador chinês em Portugal, Cai
Run, disse em uma entrevista coletiva que
a retomada dos voos diretos entre China e
Portugal, por ocasião do 40º aniversário do
estabelecimento das relações diplomáticas
bilaterais, promoverá definitivamente o
intercâmbio de pessoas dos dois países.
Luís Araújo, presidente das Autoridades
Portuguesas de Turismo, disse que a
abertura da rota Lisboa-Xi’an-Beijing não
só facilitará os movimentos das duas
nações, mas também promoverá atividades
empresariais entre China e Portugal, países
de língua portuguesa e nações do "Cinturão
e Rota". Espera-se que o movimento forneça
assistência para a realização de uma
"parceria estratégica abrangente" e uma
cooperação de ganho mútuo entre Portugal e
China, disse Araújo.

A Capital Airlines abriu a rota HangzhouBeijing-Lisboa em 26 de julho de 2017, o
primeiro voo entre a China e Portugal. No
entanto, suspendeu os voos em outubro do
ano passado.
Em 2017, foram registrados cerca de
250.000 turistas chineses em Portugal.
首都航空公司 7 月 22 日在葡萄牙首都里斯本宣
布，将从 8 月 30 日起恢复中葡之间直航，开通北京 西安 - 里斯本航线，由空客 A330 客机执飞，每周
三班。
中国驻葡萄牙大使蔡润当天在新闻发布会上致辞
说，2019 年时值中葡两国建交 40 周年，中葡直航
的恢复将使两国人员来往更加密切，中葡在投资、
贸易、旅游、文化、教育等各领域合作将迎来新机
遇和广阔发展空间。
葡萄牙旅游局局长路易斯·阿劳若说，里斯本 西安 - 北京航线将为葡中两国民众出行、旅游提供
更多便利，也将成为中国与葡萄牙、南美国家以及
全球葡语国家和“一带一路”沿线国家经贸往来的
便捷空中通道，为葡中两国开启全面合作、实现互
利共赢提供更多便利与支持。
据悉，2017 年 7 月，首都航空公司曾开通杭州 北京 - 里斯本航线，2018 年 10 月，首都航空公司
暂停了中国与葡萄牙之间的直飞航班。
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中巴关系将一如既往保持积极持续发展
——专访巴西驻华大使保罗·瓦莱

本刊记者 施倞 胡颖枫

Embaixador brasileiro na China: Relações Brasil-China
Por Shi Liang e Hu Yingfeng
permanecem em crescimento consistente

E

ste ano marca o
que eu diria, de aproximação e conhecimento mútuo
45º aniversário do
bastante gradual.
estabelecimento
Foi, sobretudo, a partir dos anos 1990 e, mais ainda,
das relações diplomáticas
a partir dos anos 2000, que houve uma intensificação
entre a China e o Brasil.
muito grande desse relacionamento principalmente na
Na véspera desta data
área econômica e comercial, muito como reflexo do
comemorativa no dia 15
extraordinário crescimento da economia chinesa.
de agosto, o embaixador
Mas os dois governos, já nos anos 1990, começaram a
brasileiro na China, Paulo
buscar os instrumentos para dar um amparo institucional
Estivallet de Mesquita,
a este relacionamento. Em 1993 já se criou uma parceria
concedeu uma entrevista
estratégica, e nos anos
exclusiva à Fanzine,
2000, várias novas
avaliando positivamente o
iniciativas foram tomadas,
relacionamento bilateral.
como transformar, mais
Fanzine: Este ano
recentemente, essa
marca os 45 anos do
parceria estratégica numa
estabelecimento das
parceria estratégica global.
relações diplomáticas entre
É um relacionamento que
a China e o Brasil. Qual
vem crescendo de uma
é a sua avaliação geral
forma consistente e que,
Embaixador do Brasil na China, Paulo
sobre esse relacionamento
Estivallet de Mesquita
nos últimos anos, adquiriu
bilateral?
uma massa crítica que gera
Embaixador: O Brasil já
sua própria dinâmica.
manteve com a China relações diplomáticas no passado,
Então, hoje em dia, o
ou seja, antes da criação da República Popular, mas
comércio bilateral já se
foram relações mantidas num período muito tumultuado
encontra perto de 100
na China, que basicamente era na primeira metade do
bilhões de dólares. Isso faz
Século XX.
com que já haja número
Quando os dois países decidiram estabelecer relações
de atores econômicos no
em 1974, começaram basicamente com uma página em
Brasil e na China que se
branco, ou seja, não há hipotecas do passado, não há
conhecem, e muitas dessas
ressentimentos, e, por outro lado, há tudo por descobrir
coisas já funcionam quase
nos dois países. Nos primeiros anos houve um processo,
que naturalmente.
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Cachaça (VCG)

Agora é importante
o papel dos governos
para dar a solidez a isso,
para eliminar obstáculos
e para identificar novas
oportunidades. Mas é um
relacionamento que mais
uma vez eu descreveria
como muito positivo,
percebido como positivo
pelos dois países, baseado
em respeito mútuo e na
ideia de que ele tem que
ser benéfico para os dois.
É o que tem acontecido
ao longo desses últimos
45 anos e que nós
contamos que vai continuar
acontecendo nos próximos
45 anos
Fanzine: Graças ao
desenvolvimento muito
positivo das relações
bilaterais, na vida cotidiana
dos chineses, há cada
vez mais elementos
brasileiros. Por exemplo,

13

Entrevista 专访

o chinelo Havaianas, e
até se pode comprar na
internet Guaraná e Açaí,
produtos típicos brasileiros.
É a mesma coisa no Brasil
na vida cotidiana dos
brasileiros?
Embaixador: Sem
dúvida. A China, até há
mais algum tempo, se
tornou muito presente
pelo comércio e pela
diversidade dos produtos
que estão presentes
no mercado brasileiro,

estão presentes. Uma
outra marca muito visível
no Brasil é a DiDi, que é
uma empresa de transporte
urbano, digamos, que
adquiriu uma empresa
brasileira e que está tendo
um sucesso muito grande.
Então, acho que, enfim,
isso é algo que se tornou
mais visível em anos mais
recentes, mas que continua
se expandindo de forma
bastante marcante, tanto
aqui como lá.
Fanzine: O Sr.
Embaixador pode dar uma
avaliação geral sobre a
cooperação econômica
e comercial entre os dois
países?
Embaixador: A
cooperação na área
comercial, acho que os
números falam por si
mesmos. Entre 2004 e
2019, o comércio bilateral

(VCG)

sobretudo os produtos
industriais.
Mais recentemente nós
começamos aqui também
a presença de empresas
chinesas e marcas chinesas
com maior visibilidade no
Brasil. Então, por exemplo,
para celulares, um pouco
com algum atraso em
relação a concorrências
internacionais, mas com
muito dinamismo, as
empresas chinesas agora

Bebida de açaí (VCG)

se multiplicou por dez. Se
ao longo desses últimos anos e, agora, com as reformas
a gente voltar ao final dos
que estão sendo implantadas, a nossa expectativa é
anos 90, de lá para cá, o
de que haja uma retomada bastante significativa desse
comércio se multiplicou
crescimento. O que por um lado criará oportunidades
por 30. Hoje em dia, o que
para empresas chinesas ou oportunidades de
era o comércio bilateral
investimento lucrativo no Brasil, e, por outro lado, o Brasil
entre o Brasil e a China no
também necessitará do investimento chinês para financiar
ano 2000, 2001, é hoje o
as suas necessidades em diversos setores.
comércio que o Brasil tem
Fanzine: O presidente chinês, Xi Jinping, disse
com a província de Hebei,
que o entendimento entre os povos é a chave para as
por exemplo. Então isso é
boas relações entre os países. Como o Sr. Embaixador
algo que funcionou muito
considera o papel do intercâmbio cultural e interpessoal
bem e que continua se
para o desenvolvimento das relações bilaterais?
expandindo a taxas muito
Embaixador: Essa é uma área muito importante e que,
impressionantes. E, com
na verdade, talvez seja
isso, a China se já tornou,
o ponto onde o nosso
praticamente há dez anos,
relacionamento bilateral
o maior parceiro comercial
está mais aquém do seu
do Brasil.
potencial. Por um lado, nós
No ano passado, o
constatamos que existe
comércio com a China foi o
muita simpatia mútua de
dobro do que foi o comércio
parte a parte. Os chineses
com o nosso segundo
são muito bem-vindos
parceiro comercial, que
no Brasil e os brasileiros
Dançarinas de samba (VCG)
são os Estados Unidos. E
também se sentem muito
o Brasil tem uma presença
bem ao visitar a China. Por
importante também no
outro lado, os fluxos, por
comércio exterior da China. O Brasil é o oitavo maior
exemplo, de turistas estão
parceiro comercial. Entre os países do Ocidente, acho
muito abaixo do que seria
que apenas os Estados Unidos e a Alemanha têm um
normal. Nós esperamos que
comércio tão grande como do Brasil. Os outros parceiros
haja um desenvolvimento
maiores da China estão aqui na Ásia.
nessa área que requer
Essa parte de comércio vem se desenvolvendo
também o envolvimento do
muito bem. Nós esperamos que continue assim. Os
setor privado.
investimentos são um fator relativamente recente. Há
Outra área de
dez anos, praticamente não existiam. Mas no período de
relacionamento
cinco a seis anos, a China se tornou investidor importante
interpessoal onde nós
no Brasil partindo de praticamente zero e agora já tem
achamos que ainda
um estoque de 70 bilhões de dólares de investimento no
há muito campo para
Brasil. E nós também temos a expectativa de que isso se
expansão é a área de
expanda nos próximos anos.
troca de estudantes, por
O crescimento da economia brasileira foi muito baixo
exemplo. Além disso,
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年是中国和巴西建交
４５周年。近日，巴
西驻华大使保罗 · 瓦
莱在接受本台记者专访时表
示，中国与巴西相互尊重，
互惠互利，两国关系始终保
持积极持续的发展，他希望
双方能够继续努力，不断巩
固双边关系。
“在中华人民共和国成立
之前，巴西就曾与中国保持
着外交往来，时间是二十世
纪上半叶，当时的中国正处
于动荡时期。１９７４年，
两国正式建交。不过，双边
关系基本上是一张白纸，或
者说是‘既无旧债，也无积
怨’，彼此间的一切都有待
发掘。”
在采访伊始，保罗·瓦
莱如此回顾中国与巴西的外
交往来。在他看来，双方在
建交初期经历了一个相互接
近、逐渐了解的过程。随后，
两国关系快速发展，经贸领

今

Chinelo Havaianas (sina.com.cn)

tanto a embaixada do
Brasil aqui na China como
a embaixada chinesa
no Brasil, têm dado uma
atenção especial nos
últimos anos a elaboração
de programas culturais que
permitam dar a conhecer
ao público do país alvo o
que é a música, a dança, o
teatro e o cinema do outro
país. Então, é uma área
que vem se desenvolvendo.
Nós vemos um enorme
interesse, mas é uma área
onde é necessário pelo
menos uma etapa inicial e
mais envolvimento dos dois
governos.
Eu espero em algum
momento que nós
possamos chegar a
acordos de coprodução em
televisão, por exemplo. Tem
um potencial grande de
difusão da cultura dos dois
países.
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(VCG)

Café (VCG)

(VCG)

域尤为显著。与此同时，
两国政府开始寻求为双边关
系提供制度支持。因此，在
１９９３年，双方建立了战
略伙伴关系，随后又升级为
全面战略伙伴关系。大使先
生评价说，中巴关系发展是
非常积极的。
“一直以来，中巴关系持
续发展，近几年，已经催生
出能够推动自身发展的动力
源。我想再次强调的是，中
巴关系发展是非常积极的，
是基于相互尊重与互惠互利
原则的，这一点，双方都是
认同的。那么，这就是过去
４５年里发生的事情。我们
也相信，未来４５年将一如
既往。”
得益于双边关系的积极发
展，在中国人的日常生活中
出现了越来越多的巴西产品，
比如巴西烤肉、甘蔗酒、饮料、
拖鞋等等。保罗·瓦莱介绍说，
巴西也在发生着同样的事情。

近年来，随着中国“走出去”战略的推进，巴西成为了中
国投资的重要目的地之一。越来越多的中国企业以互惠互利
为目的进入巴西市场。保罗·瓦莱回顾说，十年前，在巴西
还没有什么中国投资。但是，仅仅五到六年，中国几乎是从
零开始，一跃成为巴西的重要投资来源国，其投资总额达到
７００亿美元。
“我们希望这一数字在未来几年内继续增长。巴西经济在
过去几年增长缓慢。现在，随着改革的实施，我们希望巴西
经济可以明显复苏。一方面，可以为中国公司创造更多在巴
西投资的机会，并获得可观利润。另一方面，巴西也需要中
国投资来满足各行业的发展需求。”
中国国家主席习近平说过：“国之交在于民相亲，民相亲
在于心相通。”人文交流是国与国关系发展的基础。大使先

生对此深表赞同。他认为，
中巴两国人民彼此间有相当
的亲切感，双方的人文交流
拥有巨大发展潜力。
“人文交流是非常重要
的，实际上，这可能是我们
的双边关系中一个潜力亟待
发掘的领域。无论是巴西驻
中国大使馆，还是中国驻巴
Didi é uma empresa chinesa de transporte
西大使馆，近年来都特别重
urbano (VCG)
视开展文化交流活动，向民
众宣传各自国家的音乐、舞
“这是毫无疑问的。其实在早些年，中国元素就已经活跃 蹈、戏剧和电影等。这种文
于巴西市场。近年来，一些知名度更高的中国企业和品牌开 化交往一直都在进行，我们
始进驻巴西。我认为，这种趋势将会不断扩大，无论是巴西 也看到，民众对此抱有极大
元素在中国，还是中国元素在巴西，都是如此。”
的兴趣。不过，至少在初始
两国元素在彼此民众生活里的相互交融也反映了双边贸易 阶段，还需要两国政府的更
的稳步推进。２００９年，中国取代美国，成为巴西最大的 多参与。”
贸易伙伴。２０１８年，双边贸易额已突破１０００亿美元。
４５年里，中巴两国于一
在大使先生看来，数字足以证明一切。
张白纸上作画，为双边关系
“中巴在贸易领域的合作，我认为数字就可以证明一切。 发展描绘出绚丽而多彩的图
２００４年至２０１９年，双边贸易额增长了１０倍。如果 案。在未来的４５年，正如
从上世纪９０年代末算起，双边贸易额增长了３０倍。相比 保罗·瓦莱大使所说，两国
而言，两国在２０００年和２００１年的贸易总额只相当于 关系将一如既往地保持积极
现如今巴西与中国河北省的贸易量。可以说，两国贸易发展 持续的发展。
良好，并将保持高速增长。”
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中巴：志同道合 心意相连

中国驻巴西大使 杨万明

China e Brasil: aspirações e fraternidade compartilhadas
Por Yang Wanming, embaixador da China no Brasil

O

17

Brasil é o
de cooperação sul-sul.
maior país em
45 Anos de relacionamento amistoso atestam a
desenvolvimento
amizade sino-brasileira - caracterizada pela igualdade
no hemisfério ocidental.
e confiança mútua. O Brasil foi, não só o primeiro
País territorialmente vasto
país em desenvolvimento a estabelecer uma parceria
e abundante em recursos
estratégica com a China, mas também o primeiro
naturais, é lar de um povo
da América Latina a com ela firmar uma parceria
simpático e acolhedor
estratégica global. Nos últimos anos, são cada vez
e de uma distinta
mais frequentes os intercâmbios entre os dois países
pluralidade cultural.
aos níveis governamental, parlamentar, partidário e
Aqui se encontram
local. Os mecanismos
jogadores de futebol
de cooperação bilateral,
de técnica apurada, a
no mesmo sentido,
pujança infindável do
também se têm vindo a
samba, um café com
aperfeiçoar e aprimorar.
aroma fino e aveludado.
O 11º encontro de
A estes se coadunam
líderes dos países do
mares diáfanos, praias
BRICS realizar-se-á no
resplandecentes e
Brasil em novembro deste
florestas tropicais
ano. Conscientes da
Yang Wanming, embaixador da China no
misteriosas capazes de
Brasil (VCG)
importância do evento,
enfeitiçar qualquer um.
a China e o Brasil terão,
O dia 15 de agosto de
durante os próximos dias,
2019 marcará o 45º aniversário do estabelecimento
das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. No uma série de encontros
decorrer desses 45 anos, foi aprofundada a confiança bilaterais importantes, nos
quais a confiança mútua
política mútua, alcançados resultados frutíferos derivados de colaborações pragmáticas, intensificado sairá reforçada, e novas
garantias políticas para a
o intercâmbio humano e cultural e mantidos os
expansão da cooperação
contatos em questões regionais e internacionais.
Estes fatores foram determinantes para a ampliação sino-brasileira em
todas as frentes serão
da influência estratégica e integral das relações sinoalinhavadas.
brasileiras e para a sua afirmação enquanto modelo
45 Anos de cooperação

Confúcio (VCG)

de benefícios recíprocos
fazem da China e do
Brasil parceiros de
desenvolvimento comum.
A China é, pelo 10º ano
consecutivo, o maior
parceiro comercial
do Brasil e o maior
destino de exportações
brasileiras, tornandose uma das maiores
fontes de investimento
estrangeiro no Brasil.
Atualmente, o volume
médio de importações
e exportações dos dois
países ultrapassa, a
cada 10 minutos, o
volume total de comércio
anual aquando do
estabelecimento das
relações diplomáticas.
Nos últimos 15 anos,
a China investiu, no
total, mais de 70
bilhões de dólares no
Brasil - 350 vezes o

montante combinado do
investimento bilateral
dos 30 anos decorridos.
A cooperação em
vários domínios, a
saber, tecnologia
espacial, informação e
comunicações, novas
energias, ciência e
tecnologia agrícola,
injeta um novo ímpeto
no desenvolvimento das
duas nações.
45 Anos de
entendimento e

no Brasil, amplamente
aclamados pelo público.
Por seu turno, a cultura
brasileira do futebol e do
samba tem vindo a cativar
inúmeros fãs na China,
influenciando cada vez
mais jovens chineses a
optar por estudar a língua
portuguesa.
45 Anos de cooperação
dinâmica capacitam a
salvaguarda conjunta da
paz e do desenvolvimento
mundial. Desde longa
data, os dois países têm
cooperado em questões
regionais e internacionais,
estabelecendo
e promovendo
conjuntamente uma
ordem internacional justa
e sensata, defendendo
conjuntamente o sistema
multilateral de comércio
e as regras da OMC. O
Brasil assume este ano

(VCG)

aprendizagem mútua
entre povos, promovidos
pelo intercâmbio pessoal
não-governamental.
O Brasil conta
atualmente com 15
Institutos Confúcio e Salas
de Aula Confúcio - o
maior número em todos os
países latino-americanos.
Em maio deste ano, o
Grupo de Balé Nacional
da China realizou
espetáculos itinerantes

Praia Copacabana do Rio de Janeiro (VCG)
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a presidência rotativa
西是西半球最大的发展中国家。这里土地广袤辽阔，
do BRICS. A China
资源丰厚优越，人民开朗善良，文化多彩独特。这
está disponível para
里有技艺精湛的足球、热情奔放的桑巴、浓香醇美
fortalecer a comunicação
的咖啡，还有迷人的碧海银滩、神秘的热带雨林，无不令人
e coordenação com
心驰神往。
o Brasil em questões
今年 8 月 15 日，中国和巴西将迎来建交 45 周年纪念日。
determinantes, tais como
a cooperação entre países 经过 45 年的发展，两国政治互信不断深化，务实合作成果
do BRICS, governança
丰硕，人文交流日益活跃，在地区和国际事务中保持密切协
global, e resposta
作。双边关系的战略性、全局性影响不断提升，成为南南合
a desenvolvimentos
作的典范。
regionais e internacionais,
45 年友好交往，中巴成为平等互信的朋友。巴西是首个
abrindo as portas a
同中国建立战略伙伴关系的发展中国家，也是首个同中国建
uma segunda “Década
立全面战略伙伴关系的拉美国家。近年来，两国政府、议会、
Dourada” de cooperação
政党、地方交往频繁，双边
entre os membros do
合作机制日益完善。今年 11
BRICS.
月，金砖国家领导人第十一
O sociólogo brasileiro
次会晤将在巴西举行，中巴
Gilberto Freyre referiu双方将迎来一系列重要交往
se em tempos ao Brasil
议程，这将为两国拓展各领
como a “China tropical”, o
que é, simultaneamente,
域合作提供更加坚实的互信
representativo da
基础和政治保障。
amizade duradoura entre
45 年互利共赢，中巴成为
Cooperação do BRICS (VCG)
os dois países e da forte
共同发展的伙伴。中国连续
irmandade dos dois
10 年保持巴西第一大贸易伙
povos. Tanto a China
伴和第一大出口目的地国地
quanto o Brasil reverenciam o espírito nacional da
位，并成为巴西主要外资来
persistência e tenacidade, harmonia e convivência
源国之一。目前，两国平均
pacífica. Ambos China e Brasil compartilham o ideal
每 10 分钟成交的进出口额
de alcançar o desenvolvimento e revigoramento
超过了建交之初全年的贸易
nacional através do esforço árduo e empenho firme.
总额。近 15 年来，中国对
Nos dias que correm, a China e o Brasil situam-se
巴西累计投资超过 700 亿美
numa fase-chave de promoção de reformas e busca
元，是之前 30 年双边投资
do desenvolvimento, sendo que as relações bilaterais
总额的 350 倍。现今，双方
deverão ser pautadas nesse sentido. Acredito
在空间技术、信息通信、新
convictamente que ambos os lados, zarpando de um
novo ponto de partida, se empenharão na construção
能源、农业科技等多个科创
conjunta de uma comunidade de destino comum para
领域合作蓬勃开展，为两国
a humanidade e na abertura de um novo capítulo,
发展注入了新动能。
ainda mais auspicioso, da parceria estratégica global
45 年民心相通，中巴之间
sino-brasileira.
互学互鉴。中巴民间交往的

巴

Floresta Amazônica (VCG)
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高涨热情令人振奋。巴西开
设有 15 所孔子学院和孔子课
堂，数量居拉美国家之首。
今年 5 月，中国国家芭蕾舞
团来巴西巡演，场场掌声雷
动、喝彩连连。足球、桑巴
等巴西文化在中国也有很多
粉丝，学习葡语已成为越来
越多中国学生的选择。
45 年良好合作，中巴共同
维护世界和平与发展。长期
以来，两国在国际和地区事
务中保持良好合作，共同推
动建立公正合理的国际秩序，
共同捍卫多边贸易体系和世
贸组织规则。巴西是今年金
砖国家主席国，中国与巴西
将围绕金砖国家合作、深化
全球治理、应对国际地区形
势演变等重大问题进一步加
强沟通协调，打造金砖国家
合作第二个“金色十年”。
巴西社会学家弗雷雷曾评
价，巴西是“热带中国”。
这不仅反映出两国友好源远
流长、深入人心，也道出两
国人民志同道合、心意相连。
中国与巴西都崇尚坚韧不拔、
和谐共生的民族精神，都有
砥砺奋进、攻坚振兴的理想
抱负。当前，两国都处于促
改革、谋发展的关键阶段，
双边关系正迎来继往开来的
新的发展时期。我坚信，双
方将在新的起点上共同推动
构建人类命运共同体，共谱
中巴全面战略伙伴关系更加
美好的新篇章。
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U

m grupo de
jornalistas
de 24 países
visitou de 14 a 22
de julho a Região
Autônoma Uigur de
Xinjiang, no noroeste
da China, a convite
do Departamento
de Comunicação do
Conselho de Estado.
Durante a viagem,
os jornalistas,
procedentes de
países como China,
Estados Unidos,
Rússia, Itália, Japão,

Um jornalista do jornal Milliyet da Turquia entrevista um
vendedor no Grande Bazar Internacional de Xinjiang

Um produtor sênior e um operador de câmara da Companhia Americana
de Radiodifusão estão filmando o Grande Bazar Internacional de Xinjiang

24 国媒体记者探访新疆
感受社会稳定民生改善 认可去极端化成就
Jornalistas de 24 países visitam Xinjiang
Arábia Saudita, Turquia e Irã,
interagiram amplamente com
agricultores, estudantes, clérigos
e trabalhadores locais, assim
como aprendizes em centros de
educação profissionalizante e
de formação.
Os visitantes concordaram
que o governo chinês tem
feito progressos no combate
e prevenção do terrorismo de
acordo com a lei, na proteção
da liberdade religiosa de seus
cidadãos, na preservação da
cultura tradicional dos grupos
étnicos minoritários e na melhora
do nível de vida da população.
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马锴 刘昕宇

Por Ma Kai, Liu Xinyu

ESFORÇOS
ANTITERRORISTAS
Desde os anos 1990, as
"três forças" do terrorismo,
separatismo e extremismo,
tanto no país como no exterior,
tramaram e organizaram
milhares de atividades terroristas
violentas e prejudicaram
gravemente a estabilidade,
solidariedade e progresso
de Xinjiang, pisoteando os
direitos humanos fundamentais
à vida, saúde, propriedade e
desenvolvimento da população.
A Delegação dos Meios
de Comunicação visitou uma

exposição sobre
os principais casos
de terrorismo na
região no Centro
Internacional de
Convenções e
Exposições de
Xinjiang.
Edvard
Chesnokov,
vice-diretor do
Departamento
de Notícias
Internacionais
do jornal russo
Komsomolskaya
Pravda, disse que o

terrorismo é uma ameaça global e que a luta
contra ele e a construção de uma sociedade
pacífica são objetivos compartilhados por
todos os países.
Nos últimos anos, Xinjiang se concentrou
na prevenção do terrorismo atacando
a raiz e a fonte dos problemas. Seu
objetivo é prevenir os ataques terroristas
proporcionando uma plataforma para que
as pessoas que foram influenciadas por
pensamentos extremistas e cometeram
delitos menores possam mudar seu
pensamento, aprender o idioma mandarim,
aumentar a consciência sobre a lei e
dominar habilidades profissionais.
Não houve crimes terroristas violentos em
Xinjiang nos últimos 30 meses, disseram as
autoridades.
"As medidas preventivas adotadas pelo
governo chinês contra o terrorismo são
eficazes e proporcionam um modelo para
que outros países aprendam", destacou
Obidov Mukhammad Dalimovich, presidente
da sucursal regional em Fergana, da União
Criativa de Jornalistas do Uzbequistão.

Nos centros
de educação
e formação
profissional na
cidade de Artux
e nos distritos de
Shule, Wensu e
Moyu, os jornalistas
perguntaram em
detalhes sobre a
vida e o ensino dos
aprendizes.
Os aprendizes
estudam mandarim
e leis e fazem
cursos práticos
sobre confecção,
reparo de automóveis, barbearia, comércio
eletrônico, eletricidade, plantação e
agricultura.
No centro do distrito de Shule, os
jornalistas ficaram impressionados pelos
amplos edifícios, alojamentos bem
equipados e performances de dança étnica
dos aprendizes.
"Isto é uma escola, não um campo de
concentração", disse Paolo Salom, subeditor da editoria internacional do jornal
italiano Corriere Della Sera.
CULTURA E TRADIÇÃO PRESERVADAS
Durante a excursão de nove dias, a
delegação visitou diferentes instituições
religiosas, incluindo o Instituto Islâmico
de Xinjiang na capital regional Urumqi e a
Mesquita Id Kah em Kasgar, e se interessou
pela formação do pessoal religioso e a
manutenção dos lugares de culto.
Khaled Jihad Abdul-Razzaq Al-Saleh,
jornalista do jornal saudita Al-Watan, disse
que não viu ninguém no lugar cuja liberdade
religiosa sofresse interferência e que
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聚焦 Foco
os muçulmanos de
Xinjiang desfrutam
da liberdade de
praticar sua religião.
Hashemi
Seyedeh Sepideh
Seyed Hashem,
jornalista da
Agência de Notícias
dos Estudantes
Iranianos, elogiou as
medidas tomadas
pelo governo chinês
para proteger a
liberdade religiosa.
"É bom ver que
Jornalistas chineses e estrangeiros visitam o Centro de Formação do
todos são livres para Condado Karakax, sudoeste da Região Autônoma Uigur de Xinjiang
escolher suas próprias crenças
fotos do show nas mídias
religiosas", disse.
sociais, que obtiveram mais de
Os jornalistas também
300 respostas de internautas
visitaram o Conjunto de Arte
indianos em duas horas.
Muqam de Xinjiang, em Urumqi,
"A obra mostra diferentes
o bazar de artesanato da antiga
tipos de bailes étnicos. Foi
cidade de Kasgar e o centro
mágico e de encher os olhos",
de pesquisa de bordados
disse Jawwad. "Em Xinjiang você
quirguizes na prefeitura
pode encontrar muitas culturas
autônoma quirguiz de Kizilsu.
diferentes. Recomendo a todos
Entrevistaram artistas e artesãos os amantes da cultura que a
locais e assistiram a uma série
visitem", acrescentou.
de apresentações culturais.
VIDA MELHORADA
Sakchai Pruedthipak,
Xinjiang é a maior região
presidente do site tailandês
de nível provincial da China
de mídia social www.salika.co,
em termos de superfície,
disse que as apresentações
mas também uma das áreas
demonstraram os esforços do
governo chinês para proteger as menos desenvolvidas. Os
jornalistas visitaram o Grande
tradições e culturas étnicas.
Bazar em Urumqi, a zona de
Depois de ver um espetáculo
desenvolvimento econômico
de dança no Grande Teatro de
em Kashgar e algumas fábricas
Xinjiang na cidade de Changji,
de aldeias no sul. Ficaram
o CEO do Embassy News, da
impressionados pelo progresso
Índia, Syed Jawwad, publicou
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Mesquita Id Kah em Kasgar, sudoeste de Xinjiang (VCG)

socioeconômico da
região.
"Xinjiang tem
agora fábricas
modernas e uma
infraestrutura
melhorada. Os
residentes vivem
em casas em bom
estado, trabalham
em fábricas e têm
rendas estáveis e
confiança no futuro",
disse Dalimovich,
que visitou a região
diversas vezes.
Abrar Naseem
Wahla, apresentador
da Pakistan
Television, disse que
viu que os governos
locais de Xinjiang
estão intensificando
a construção de
infraestruturas como

estradas, hospitais e
centros turísticos, e
trabalham para oferecer
mais oportunidades de
trabalho aos residentes
locais.
A delegação também
visitou Kekeya, na subregião de Aksu, um
lugar localizado no
limite do deserto de
Taklimakan. Tristemente
conhecido no passado
por suas constantes
tormentas de areia,
Kekeya experimenta
uma visível melhora de
seu ambiente natural
graças a um projeto de
reflorestamento iniciado
em 1986 que levantou
uma "muralha verde" de
aproximadamente 77 mil
hectares entre o deserto
e as cidades próximas.
"Estou contente em
ver que o deserto virou
terrenos verdes graças
aos esforços do governo
chinês e da população
local. Este ambiente
ajuda as pessoas a
viver melhor", disse
Chesnokov.

本刊记者 李梅

祖国，生日快乐！

Parabéns,

minha pátria
Por Li Mei

No dia 1º de outubro celebra-se os 70 anos da
fundação da República Popular da China. Nesta
edição da reportagem especial, selecionamos três
histórias de pessoas comuns. Entre elas, um médico
da zona rural, idosos da cidade e talentos do setor de
alta tecnologia. Cada um deles contribui de sua própria
maneira para o progresso da China.

(VCG)
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Exame médico (VCG)

U

Aldeia bem planejada no norte da comarca Dulongjiang (VCG)

m médico da aldeia
Na província de Yunnan, sul
da China, situa-se a comarca
Dulongjiang do distrito Gongshan. O local
é um pouco isolado devido à falta de
infraestrutura. A região não tem hospital
oficial. Meng Wenxin, que trabalha durante
20 anos como técnico em medicina da
aldeia, é a única pessoa confiável quando
os aldeões ficam doentes.
Meng Wenxin formou-se em um curso
técnico em enfermagem no ensino médio.
Ao longo de duas décadas, o salário quase
não mudou, 750 yuans por mês (equivalente
a US$108). Os colegas da turma
abandonaram sucessivamente a carreira
devido à baixa remuneração do cargo.
Meng, no entanto, nunca se arrependeu
de se tornar técnico em enfermagem da
aldeia. Durante muitos anos, uma pequena
casa feita de tábuas de madeira serviu para
várias funções: emergência, tratamento
médico e estoque de medicamentos.
As condições só ficaram melhores em
2007. “As condições estavam realmente

ruins. Houve ocasiões em que idosos
faleceram por não receberem um bom
tratamento. Agora, realizamos aqui o
tratamento básico. Os doentes graves são
transferidos para o hospital da comarca.
Caso haja risco de vida, mandamo-os
imediatamente para hospitais de nível
distrital”, disse Meng Wenxin.
A vovó Taiqia mora na aldeia de
Dizhengdang. Ela disse que temia ir ao
médico quando ficava doente, porque
mesmo se consultando, não teria dinheiro
para comprar remédio. Hoje em dia, a
situação melhorou bastante. “Recebemos
anualmente do governo uma ajuda de 1000
yuans (equivalente a US$144). Além disso,
temos também uma pensão de 60 yuans
(equivalente a US$8) por mês. As estradas
são boas. É conveniente ir ao médico. No
ano passado, deitei-me e quebrei um osso.
As pessoas me fizeram doações e fui me
tratar rapidamente no hospital do distrito
de Gongshan. Agora, já consigo fazer
trabalhos no campo. Nunca imaginamos
que poderíamos ter uma vida tão boa como
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Mulher com tatuagem na cara na comarca Dulongjiang (VCG)

hoje”, disse a vovó.
A proteção
da saúde dos
idosos e crianças
sempre foi uma
parte importante
do trabalho de
erradicação da
pobreza do distrito.
O exame médico e
a vacinação são a
rotina do técnico em
enfermagem Meng
Wenxin: “Realizamos
a cada mês exames
médicos nas
crianças. Caso elas
não compareçam,
ligamos para os
pais. Agora, as
pessoas prestam
mais atenção à
saúde. Em relação à
vacinação, visitamos
regularmente
aldeias e casas

vacinando as crianças.”
A comarca Dulongjiang
também reforçou a educação
pela saúde. A escola convida
regularmente médicos para
dar palestras aos estudantes,
ensinando-os conhecimentos
básicos sobre usos e costumes
saudáveis, prevenção de
doenças e tratamento médico
adequado, disse Li Jiaxi, diretor
da escola primária Longyuan
da comarca: “Passamos
vídeos para os alunos que
abordam hábitos saudáveis e
informações sobre doenças.”
De acordo com Kong
Xiuhong, diretor da Comissão
dos Aldeões da aldeia
Longyuan, a pequena
entidade de saúde da aldeia
já tem divisões para funções
diferentes - salas de tratamento,
estoque de medicamentos e
cirurgia: “Esperamos que os

Vacinação (VCG)

tipos de medicamentos sejam
mais completos, a qualidade
profissional dos médicos mais
aperfeiçoada e as instalações
mais avançadas.”
Teatro de sombras mais
“velho”
Na Comarca Autônoma da
Etnia Mongol de Fuxin, na
província de Liaojing, existe o
teatro de sombras mais “velho”
da China, com a idade média
dos seus atores superando
os 60 anos. O grupo possui
atualmente 12 integrantes, o
mais velho tem 82 anos, e o
mais jovem, 53.
Ao som da música e do
canto, os atores idosos
manipulam, por trás de uma
cortina branca, as marionetes
de varas, conhecidas também
como marionetes de pele,
devido à sua tradicional
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Flauta chinesa (VCG)

matéria-prima, a pele de burro.
A criação do grupo artístico foi por acaso.
Em 2016, o vovô Zhang Lianju, nascido em
uma família do teatro de sombras, depois
de se aposentar, entrou para a associação
dos idosos da comarca. A arte do teatro
de sombras atraiu outros idosos, e assim,
foi criado o grupo. Recordou o vovô Zhang
Lianju: “É uma arte difícil de aprender. Os
jovens não percebem o que se apresenta e
o que se canta. Só os idosos gostam. Nós
superamos as dificuldades pouco a pouco,
com o número de integrantes cada vez
maior.”
O progresso do teatro não se separa
dos esforços dos seus membros. Sem
instrumentos musicais, os idosos compram
com seu próprio dinheiro. Se faltar
acessórios para a peça, eles os fazem
manualmente. Os membros do grupo se
dividem conforme as especialidades de
cada um. Os que sabem tocar e cantar
se responsabilizam pela interpretação da
música, e os que têm melhor saúde são
encarregados de manipular as marionetes.

Reportagem especial 特别报道

Trabalho preparativo antes do espectáculo

Espectáculo de sombras

Wang Xiumei e Xuan Shuqing são
membros com idade relativamente jovem
no grupo e cabe a elas a apresentação
das marionetes. Durante a interpretação,
os atores têm de ficar de pé e manter os
braços levantados, o que constitui um
desafio para as vovós.
“Cada personagem tem sua própria
maneira de andar no palco. As varas de
marionetes parecem leves, mas exigem
grande força para movimentá-las. A minha
mão esquerda não é flexível, por isso,
uso pauzinhos com a mão esquerda para
praticar”, disse Wang Xiumei.
Não faltam talentos no grupo artístico
do teatro de sombras. O vovô Zhang
Guisen sabe tocar flauta chinesa e Sixian,
um instrumento tradicional com quatro
cordas. Wang Shouan tem habilidades de
escrever roteiro e compor música. O diretor
do grupo, Che Guangchun, disse que a
apresentação de teatro encanta a vida
após a aposentadoria: “Os idosos devem
continuar desempenhando seu papel
e adquirir novos conhecimentos. Todos
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nós aprendemos
novas habilidades
ao apresentar o
teatro de sombras.
O teatro, porém,
é propriamente
um patrimônio
cultural. Temos a
responsabilidade de
divulgar essa arte.”
Em 2017, o
teatro de sombras
foi tombado como
patrimônio cultural
imaterial da
comarca. O grupo
artístico de vovôs
recebeu apoio do
governo, que lhes
ofereceu mais
facilidades para as
suas apresentações.
Bai Yinliang,
responsável pelo
patrimônio cultural
imaterial do centro

de serviços do esporte e
turismo da comarca, tem um
plano ambicioso: “Na próxima
etapa, planejamos cooperar
com o parque industrial da
comarca para construir uma rua
com os patrimônios culturais
imateriais e introduzirmos o
teatro de sombras lá. Vamos
oferecer gratuitamente para
o grupo um local de estréia
e investiremos no teatro para
que ele seja comercializado,
gerando rendimentos para os
idosos.”
Inovação científica
e tecnológica lidera
desenvolvimento de alta
qualidade
Nestes anos, a economia
chinesa está passando de uma
fase de rápido crescimento para
uma de desenvolvimento de alta
qualidade que prioriza produtos

(VCG)

de alta tecnologia e alto valor
agregado. Em Beijing, capital
chinesa, o desenvolvimento
de alta qualidade baseado na
inovação científica e tecnológica
tem se tornado cada vez mais
uma característica da cidade
moderna.
Na zona exemplar de
inovação autônoma de
Zhongguancun, noroeste
de Beijing, a companhia
tecnológica Megvii, criada
em 2011, foi listada entre
as dez empresas de visão
computacional e inteligência
artificial do mundo. A tecnologia
núcleo da companhia é o
algoritmo de inteligência
artificial relacionado à visão
computacional e à tecnologia
de sensor. O vice-presidente
da companhia, Xie Yinan,
recordou: “Logo depois
do estabelecimento da
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Reconhecimento facial (VCG)

Esporte 体育

Em 2018, as empresas de alta e nova tecnologia estabelecidas
em Zhongguancun ultrapassaram 22 mil (VCG)

companhia, todo o pessoal considerava
que nós éramos uma companhia de alta
tecnologia, e que não poderíamos usar
o cartão de entrada igualmente como as
outras, por isso, fizemos um produto de
reconhecimento facial. Agora, tanto esse
produto quanto as tecnologias relacionadas
já estão sendo usadas em importantes
escritórios, cinemas e bancos em Beijing.”
Além de fazer designs inteligentes
para os clientes, a companhia Megvii
também pesquisa e desenvolve produtos
inteligentes, oferecendo planos de solução
de inteligência artificial em combinação
com as indústrias tradicionais.
Para Megvii, a inteligência artificial não
visa substituir o ser humano, mas é uma
evolução e atualização. Ela, como outras
revoluções tecnológicas, tornará finalmente
tanto o trabalho quanto a vida mais
facilitados e elevará a eficiência, de modo
a beneficiar mais a sociedade humana.
Em Zhongguancun, há muito mais
empresas semelhantes a Megvii. Em
2018, as empresas de alta e nova

tecnologia estabelecidas na zona
exemplar ultrapassaram 22 mil, cuja
receita total atingiu 5,8 trilhões de
yuans. Apenas na área de inteligência
artificial, Zhongguancun possui metade
das principais entidades de pesquisa e
dezenas de laboratórios a nível nacional,
bem como mais de 400 empresas,
formando um sistema industrial abrangente
deste setor.
O governo de Beijing toma a inovação
como um impulsor do crescimento
econômico de alta qualidade, oferecendo
serviços em todos os aspectos para
impulsionar o desenvolvimento de alta
e nova tecnologia. O vice-prefeito da
cidade, Lin Keqing disse: “O governo
municipal planeja bem quais indústrias
priorizar, orienta os distritos para um
desenvolvimento diversificado e adota
políticas de apoio em diversas áreas.
Além disso, ainda toma medidas para
introduzir talentos e criar mecanismos de
coordenação sobre importantes projetos
de tecnologia alta e avançada.”

31

Um jogo da Copa dos Campeões Internacionais foi
realizado no dia 24 de julho em Nanjing, leste da China

国际冠军杯足球赛举行 C 罗点燃中国夏日球市

本刊记者 李菁

Cristiano Ronaldo brilha no jogo da ICC e Inter perde em “casa”
Por Li Jing
nos pênaltis

F

oi realizado
no dia 24
de julho na
cidade de Nanjing,
leste da China,
um jogo da Copa
dos Campeões
Internacionais (ICC,
na sigla inglesa) em
que disputaram dois
times poderosos da
Série A (liga italiana
de futebol) – Inter e
Juventus. O craque
português, Cristiano
Ronaldo, marcou um
gol através de uma
cobrança de falta,
empatando o jogo,
e posteriormente,

marcou nos pênaltis, ajudando
o time a derrotar o Inter por 5 a
4.
Sobre o jogo
Como os dois times são bem
famosos mundialmente, o jogo
entre eles “ascendeu” a cidade
chinesa. Comprado pelo Grupo
Suning da China em 2016, o
Inter jogava em “casa” e obteve
grande apoio dos torcedores
locais, enquanto que o Juventus
tinha como vantagem o fato de
ter o craque português Cristiano
Ronaldo, um dos melhores
jogadores de futebol do mundo.
Com um gol contra, feito por

De Ligh Matthijs, zagueiro do
Juventus, o Inter conseguiu
uma vantagem aos 10 minutos
do primeiro tempo. Cristiano
Ronaldo se esforçou bastante
em busca do empate, mas a
defesa do Inter foi muito eficaz.
Foco no campo, cada toque
de bola feito por Cristiano
Ronaldo provocava grande
ânimo nos torcedores, e ele
não decepcionou a torcida.
Aos 68 minutos, ao cobrar uma
falta, Cristiano Ronaldo marcou,
empatando o jogo. Apesar
de ambos os lados terem
oportunidades de mudar o
placar, nenhum time marcou
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Cristiano Ronaldo agradeceu a cidade na sua conta do Instagram

gol durante 90
minutos. De acordo
com as regras, os
dois times entraram
na fase de pênaltis
diretamente, sem
prorrogação. Buffon
Gianluigi, um dos
melhores goleiros do
mundo, defendeu
três pênaltis dos
jogadores do
Inter, e o Juventus
finalmente venceu o
jogo por 5 a 4.
Após o jogo, o
técnico do Inter,
Antonio Conte, que
assumiu o cargo
em maio deste ano,
disse que estava
satisfeito com
o desempenho,
mas lamentou o
resultado.

Sobre Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo é sempre
o foco na arena do futebol
mundial. Este jogo não foi
uma exceção. Quando o time
Juventus chegou à cidade
de Nanjing, a atmosfera dos
torcedores estava animada.
Uma oportunidade para ver
pessoalmente um dos melhores
jogadores do mundo é muito
rara. Cristiano Ronaldo foi muito
simpático com os torcedores
e satisfez muitos pedidos de
autógrafo, entretanto, nem
todos os torcedores tiveram
esta sorte.
No jogo, Cristiano Ronaldo
recebeu apoio de quase
todos os espectadores, quer
dos torcedores do Juventus,
quer do Inter. No primeiro
tempo, Cristiano Ronaldo não
teve muitas oportunidades.
Mesmo assim, cada toque era
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(VCG)

o suficiente para incentivar a
arquibancada. No segundo
tempo, quando marcou um
gol através de uma cobrança
de falta, todos aplaudiram e
congratularam, até mesmo
alguns torcedores do Inter.
Após o jogo, por motivos de
segurança, Cristiano Ronaldo
não parou na zona mista para
dar entrevista, mas deixou um
sorriso para os jornalistas, e
os torcedores não queriam sair
do estádio após o jogo, pois
ficaram aguardando a saída do
ônibus do Juventus para ver seu
ídolo uma última vez. Por isso,
o craque elogiou a torcida em
Nanjing e agradeceu a cidade
na sua conta do Instagram.
Sobre intercâmbios
internacionais no futebol
O grupo Suning, varejista
gigantesco da China, comprou

O Juventus finalmente venceu o jogo por 5 a 4

em 2016, o Inter, dando mais apoio
financeiro ao clube italiano centenário. Com
isso, o desempenho do time melhorou nas
últimas temporadas. Após a aquisição, o
Inter sempre volta para “casa”, visitando os
torcedores chineses, especialmente os de
Nanjing, onde fica a sede do grupo Suning.
Com isso, a Copa dos Campeões
Internacionais começou a realizar jogos
na cidade de Nanjing. Em 2017, o Inter
enfrentou o Milão, e este ano, o Juventus
veio a dar um jogo inesquecível junto
ao Inter. A aquisição do Inter pelo grupo
Suning não só deu apoio ao time italiano,
como também trouxe mais oportunidades
aos torcedores chineses de acompanhar

com os próprios olhos jogos de alto nível
e jogadores famosos, incentivando um
maior interesse pelo futebol, o que também
ajudará a popularizar o esporte na China.
Além da Copa dos Campeões
Internacionais, o Inter também já realizou
várias atividades durante cada uma de
suas viagens à China, assim como cursos
de treinamento para os jogadores juvenis.
Ao receber apoio chinês, o clube também
partilha a sua experiência com o país
asiático. Tudo isso cria uma relação de
ganha-ganha e pode ser um bom exemplo
para as cooperações entre a China e outros
países na área do futebol.
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“友谊使者”尼泊尔独角
犀牛在中国的美好生活
包颖 刘珊

Vida feliz na China dos
rinocerontes unicórnios vindos
do Nepal

Por Bao Ying e LiuShan

拉提”和“美蒂尼”第一次离开
家乡，生活在陌生的环境中，动
索拉提，来来来，过
物园应该给他们打造一个舒适的
来！美蒂尼，来！”
家。
被人叫名字的“索
“根据独角犀牛的特性，设
拉提”和“美蒂尼”是谁呢？它
计了这个室外运动场。犀牛虽然
们原来是跨越喜马拉雅山从尼泊
长得像穿了一身铠甲一样，但是
尔来中国“定居”的一对独角犀
它皮肤褶皱的地方比较细嫩，容
牛。这种犀牛被认为是生活在尼
易受到蚊虫的叮咬，所以我们给
泊尔的罕见物种。２０１８年６
它们准备了水塘，
也准备了泥塘，
月，这对亚洲独角犀牛被尼泊尔
它可以进行泥浴，防蚊虫的叮
赠送给中国政府和人民，被视为
咬。”
中尼永恒友谊的象征，“定居”
除此之外，饲养员们为两只
在上海。
独角犀牛准备了的可口“饭菜”，
现在２周岁多的雄性犀牛“索
拉提”和３周岁多的雌性犀牛“美 如新鲜的树叶、青草、干草、卷
蒂尼”是上海野生动物园的明星。 心菜、黄瓜、西红柿等。它们的
体重比刚来的时候均增加了近
截至目前，已有３０多万游客前
４００公斤。“索拉提”和“美
来目睹了它们的风采。
蒂尼”还结交了很多新朋友，孔
“它的身体很大很大，尾巴
雀和其他鸟类经常到它们的家里
很短很短，脚很粗很粗。”
“做客”，陪它们一起玩耍。每
不幸的是，独角犀牛在中国
天生活得开心，两个“小朋友”
已经灭绝了。“索拉提”和“美
的性格也变得“开朗”了。听到
蒂尼”的到来，让中国人可以近
有游客呼唤“索拉提”、“美蒂
距离的了解这种有趣而好看 的
尼”，它们也不会害怕。
动物。为了让它们们迅速健康地
饲养员唐雷鸣在动物园工作
成长，动物园的饲养员们努力营
了很多年。他心在是两只独角犀
造有利的环境并在饮食方面保证
牛的负责人。他回忆说，“索拉
它们的营养供给。上海野生动物
园副总经理钟义介绍说，这是“索 提”和“美蒂尼”刚到上海的时

“

候，十分“害羞”。
“刚刚来的时候，给它们喂
奶粉、牛奶啊，我们经常到它们
笼子里。刚开始我们进去的时
候，一直盯着我们看，喂东西还
不吃呢。慢慢熟悉了以后，我们
把水果、牛奶拿进去喂它们的时
候，我们也能走到笼子里去摸摸
它们。那时候是夏天，蚊子、苍
蝇也多，帮它们拍苍蝇啊，给它
们涂涂泥啊，它们感觉我们对它
们挺好的，就跟我们越来越亲近
了。”
唐雷鸣和他的搭档每天除了
日常喂食、场馆清理、保健护理
等工作外，做的最多的就是陪“索
拉提”和“美蒂尼”说话聊天了。
唐雷鸣讲起和这对独角犀牛的趣

Os rinocerontes unicórnios Soaltee e Mitinee
事时笑呵呵的说，当他在忙着打
扫场馆的时候，“索拉提”和“美
蒂尼”会主动跑去咬他的衣服，
意思是要和它们“聊天”才行呢。
钟义介绍说，为了让公众进
一步了解独角犀牛，上海野生动
物园开辟了专门的科普区域：
“在这个科普广场，我们在
围墙上放置了各种犀牛特别是亚
洲独角犀牛的科普知识，让公众
很好的了解犀牛，了解犀牛的保
护。另外，整个场馆的设计也融
入了很多尼泊尔的元素，比方说
色彩、建筑。游客到这里来后，
了解了动物的知识，也会对尼泊
尔的文化产生了浓厚的兴趣。我

们把这对（独角）犀牛比作了中
尼友谊的象征和友谊的使者，其
实就是这个道理。”
钟义说，上海野生动物园会
与尼泊尔专家继续开展沟通与合
作，在独角犀牛的饲养管理、疾
病防控、人工驯养和繁殖方面，
进一步开展深入研究。钟义满怀
信心的说：
“我们相信，在不久的将来，
等它们性成熟过后，通过我们双
方专家的努力能够繁育出下一
代，成为中尼友谊的另一个见
证。”

Soaltee, venha cá, venha
cá. E tu, Mitinee, para cá!”
Eles são rinocerontes
unicórnios, um mamífero
encontrado no Nepal e na
Índia, que vive nas pradarias
altas e florestas no sopé
dos Himalaias. Eles são
considerados animal muito
precioso no Nepal. Em junho
de 2018, eles chegaram à
China como símbolos da
amizade entre a China e o
Nepal. Desde então, eles
tem tido uma vida feliz em
Shanghai.
Agora, Soaltee, rinoceronte
macho de dois anos, e Mitinee,
fêmea de três anos, são
estrelas no Parque de Animais
Selvagens de Shanghai. Mais
de 300 mil turistas foram
atraídos para conhecer esses
amigos de longe.
“Eles têm corpo gigante,
cauda bem curtinha e pés
gordinhos, bem gordinhos!”
Infelizmente, rinocerontes
unicórnios foram extintos
na China. A chegada de
Soaltee e Mitinee a Shanghai
oferece ao público chinês uma
oportunidade para apreciar
esse animal interessante e
bonito.
Para que eles cresçam
rápida e saudavelmente, os
criadores do parque têm se
esforçado muito para criar um
ambiente benéfico e garantir
a nutrição dos alimentos
a esses animais. O vicediretor do Parque de Animais
Selvagens de Shanghai,
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exames físicos nos dois
rinocerontes, Tang Leiming
investe muito tempo “batendo
papo” com Soaltee e Mitinee
todos os dias. Quando Tang
está fazendo a limpeza
da gaiola, eles sempre se
aproximam e mordem a
camisa de Tang, como se
dissessem: oi, tudo bem?
Não faça limpeza, vamos
conversar!
Zhong Yi disse que para
que mais pessoas conheçam
os rinocerontes unicórnios, o
Parque de Animais Selvagens
de Shanghai criou um espaço
especial para divulgar os
conhecimentos sobre esse

animal.
“Nessa praça, construímos
um mural de divulgação
com informações. Os
turistas podem conhecer
mais sobre os rinocerontes,
especialmente a espécie
unicórnio. Além disso, o
design da construção contém
muitos elementos do Nepal.
Para nós, esses rinocerontes
são embaixadores de amizade
entre a China e o Nepal.”
Zhong Yi disse que os
especialistas da China e do
Nepal estão cooperando num
projeto de criação científica,
prevenção de doenças e
reprodução dos rinocerontes.

Zhong Yi está confiante com o
futuro desses animais.
“Acreditamos que no
futuro próximo, quando eles
estiverem com maturidade
sexual, poderão ter filhos
saudáveis e até netos e
bisnetos, geração em geração,
como um símbolo da amizade
entre a China e o Nepal.”
Agora, Soaltee e Mitinee
estão vivendo uma vida feliz
em Shanghai, sua segunda
terra natal. Por meio deles,
os turistas irão compreender
a beleza da natureza e a
importância da biodiversidade
no nosso planeta.

O vice-diretor do Parque de Animais Selvagens de Shanghai,
Zhong Yi

Zhong Yi, disse que essa é
a primeira vez que Soaltee e
Mitinee deixaram suas casas
e estão vivendo em um local
estrangeiro, o parque deve
criar um lar confortável para
eles.
“Construímos um campo de
esporte especial para esses
rinocerontes. A pele é grossa
e dura, parece uma armadura
de batalha. Mas as pregas são
muito tenras e vulneráveis às
picadas de mosquito. Então,
preparamos uma piscina para
eles tomarem banho de lama.
Desse jeito, eles ficam bem
protegidos dos mosquitos.”
Além disso, as refeições
dos rinocerontes contêm

rica nutrição, desde folhas
de árvore, gramas, couves,
pepinos e tomates frescos,
entre outros. Os dois
rinocerontes cresceram cerca
de 400 quilos após chegar
à China. Soaltee e Mitinee
fizeram amigos também,
como pavões e pássaros, que
brincaram com eles quase
todos os dias. Eles estão bem
acostumados a interagir com
turistas. Inclusive, às vezes,
respondem aos comprimentos
dos visitantes. Quando ouvem
os turistas gritarem seus
nomes “Soaltee” ou “Mitinee”,
eles jamais ficam com medo.
Tang Leiming tem
trabalhado como criador no

parque zoológico há muito
anos e, agora, é o responsável
pelos dois rinocerontes. Ele
lembra que Soaltee e Mitinee
eram muito tímidos quando
chegaram a Shanghai.
“No início, quando eu entrei
na gaiola para entregar leite
ou fruta, eles ficaram olhando
sem se aproximar. Mais tarde,
eu pude entrar e acariciar
suas cabeças, especialmente
no verão, quando faz muito
calor e tem mosquitos voando.
Eles ficaram bem dóceis para
que eu possa colocar lama
no seu corpo. Agora, somos
amigos do peito!”
Além de limpar a gaiola,
entregar alimentos e fazer

Mural de divulgação com informações sobre a espécie unicórnio
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阿根廷的国家公园体制建
设之路：生态保护与旅游
开发的平衡发展

孙宇

Parques nacionais da Argentina:
harmonia entre proteção
ambiental e desenvolvimento
turístico

Por Sun Yu

卡

拉法特城因冰川国家公
园而生，阿根廷政府也
投入大量资金帮助当地
发展。2000 年，阿根廷政府投
入大量资金修建的卡拉法特机场
投入使用，大批游客开始如潮水
般涌入这座秀丽小城。卡拉法特
市旅游局局长贝里尼介绍说：
“2001 年到 2002 年，卡拉
法特的常住人口只有约 4000 人。
旅游业的兴盛让常住人口迅速增
多，到目前为止这里的居民数量
已超过２2.5 万。与此同时，酒店、
餐厅和其他旅游服务业也迅速增
加。当地各个领域都依托当地旅
游的大开发快速发展起来。可以
说，卡拉法特随国家公园的旅游
开发而存在。如果没有旅游业，
这座城市也不会有今天的规模。”
如今，冰川国家公园是阿根廷
十大旅游胜地之一，每年接待游
客数量占到阿根廷年均游客总数
的 10% 以上。目前，公园已开
发了 30 多项不同种类的旅游项
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目，游客不仅可以乘船近距离观
赏莫雷诺冰川，还可以进行在冰
原盖上徒步踏冰、到雪峰山上去
滑雪、乘小型客机观看冰川全景
等。
在 Tripadvisor 旅游网站上，
很多网友给阿根廷冰川国家公园
打出了五星评价，认为它是阿根
廷最值得期待的旅游目的地之
一。一位来自圣保罗的女游客留
言说：那些冰川太棒了，它们与
我们平常看到的风景十分不同。
莫雷诺冰川和乌普萨拉冰川十分
值得一观，这两个地方都可以看
到大块的冰融化的场景。需要提
醒的是，进园要付现金哦。
来自阿莱格里港的朋友埃德加
写道：冰川国家公园是卡拉法特
城最吸引人的地方。里面有很多
冰川，最重要的是莫雷诺和乌普
萨拉冰川。最注明的莫雷诺冰川
简直棒极了！人们称作双体船从
阿根廷湖出发，到达冰墙附近。
从船上看去，可以感受到巨大的

O Glaciar Spegazzini no Parque Nacional Los Glaciares

冰川带给我们的震撼，因为冰墙
超过 60 米高。终生难忘，物超
所值！
另外一位巴西游客诺瓦伊斯
这样评论：天哪，这地方太美妙
了！难以置信的公园，难以置信
的美景！此生必去之处！穿上他
们为游客事先准备好的特殊的
“鞋子”，可以轻而易举地在冰
川上徒步旅行，不会担心摔倒。
1 个半小时的步行不知不觉就过
去了。当然，风很大，一定要带
厚衣服，手套和帽子也是必须滴，
当然还要穿运动鞋！
虽然游客越来越多，但阿根廷
政府在国家公园的开发上坚持着
旅游开发与生态保护的平衡发展
的理念，在这方面，专业的公园
管理人员发挥着重要的作用。冰
川国家公园管理员负责人阿尔格
斯说：
“我们国家公园管理员团队不

仅需要做园区的规划工作，还要
进行保护自然资源的科研工作，
以及引导和管理游客、协调旅行
社和旅游开发者与公园之间的关
系。在冰川国家公园内，有一组
管理员每天要记录野生动植物种
群变化和旅游活动对其的影响。
另外的人要为游客服务，包括监
督和制止一些因旅游引发的对公
园和自然生态的破坏行为。”
据介绍，阿根廷从国家公园体
系建立之初就非常注重对专业公
园管理人员的培养。在国家公园
管理委员会成立的 1934 年，就
专门确定每年的 10 月 9 日为全
国公园管理员日，之后又成立了
国家公园管理员培训学院。目前
阿根廷许多地区都建有国家公园
管理员培训学校，一些大学还开
设了国家公园管理专业。学员必
须通过生态保护、生物学、野外
救援、旅游管理、人际关系学、

历史等多种学科的专业考试才能
毕业。全国每年能从这个专业毕
业的学生不超过 50 人。
阿根廷的国家公园体系虽然建
立已经超过 80 年，但阿根廷政
府仍然在不断努力打造世界上最
好的生态保护体系。阿根廷国家
公园管委会主席布雷阿尔德说：
“阿根廷现任政府比往届政府
更加注重国家公园体系的建设。
马克里总统把这一建设列为联邦
政府的优先工作之一，并明确表
示要把阿根廷的生态环境保护打
造成世界一流水平。为实现这一
目标政府正不断扩大对这一领域
的投入与支持。我相信再过一年
左右的时间，人们就可以看到
阿根廷会建立更多的国家公园和
自然保护区、有更好的旅游设施
和服务，最重要的是在保护生态
和自然资源方面将做出更好的成
绩。”

om o enorme
investimento do
governo, a região
se desenvolveu em todos
as aspectos. Em 2000, o
aeroporto Calafate entrou em
operação. Desde então, um
grande número de turistas
chegaram ao local para
contemplar as paisagens
únicas. O diretor do Turismo
da cidade Calafate, Ignacio
Bellini, disse que sem o
turismo, a cidade não seria
próspera como hoje.
“Entre 2001 e 2002, a
população de Calafate era de
apenas 4 mil pessoas. Com o
desenvolvimento do turismo,
o número de habitantes no
local começou a crescer.
Actualmente, mais de 25 mil
pessoas moram aqui. Ao
mesmo tempo, o setor de
turismo registrou um grande
desenvolvimento, incluindo
hotel, restaurantes e outros
serviços turísticos. Eu posso
dizer que sem o parque
nacional, a nossa cidade
não seria tão próspera como
hoje.”
O Parque Nacional Los
Glaciares é um dos dez
pontos turísticos imperdíveis
e recebe um décimo do
número total de turista do
país. O parque oferece aos
viajantes mais de 30 escolhas
turísticas, incluindo
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O Escritório de administração do Parque Nacional Los Glaciares

hiking, esqui, passeio de
helicóptero ou de barco etc.
No site Tripadvisor, alguns
internautas deram cinco
estrelas ao Parque Nacional
Los Glaciares, considerando
um óptimo lugar para visitar
na Argentina. A turista
paulista assim comentou:
As geleiras são fantásticas,
pois possuem uma paisagem
muito diferente do que
estamos acostumados. Vale
a pena fazer o passeio de
Perito Moreno e Upsala.
Ambos proporcionam a
oportunidade de ver pedaços
da geleira se desprendendo.
A entrada do parque deve de
ser paga em dinheiro.
E outro amigo de Porto
Alegre, Edgar, escreveu:
o Parque Nacional Los
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Glaciares, a maior atração
na cidade de Calafate, é um
conjunto de vários glaciares,
dentre os mais importantes
estão o Perito Moreno e
Upsala. O mais visitado
e famoso, Perito Moreno
é fantástico, iniciando o
passeio pela navegação
em um catamarã no Lago
Argentino que chega próximo
aos paredões glaciais.
Como o ângulo de visão
é a partir da embarcação,
podemos sentir o gigantismo
deste glacial, com paredes
com mais de 60 metros de
altura. É fascinante, uma
experiência que não se
apaga da lembrança, é para
o resto da vida. Vale cada
centavo.
E Novais, do Brasil,

assim comentou: Gente,
que lugar! Um parque
incrível com paisagens
mais incríveis ainda! É um
passeio indispensável!
Super tranquilo de fazer,
os "calçados" que eles
disponibilizam para o trekking
nas geleiras é super fácil de
andar e não nos deixa cair.
1h 30min de caminhada
que nem vemos passar. É
tudo muito mais encantador
que nem dá pra perceber
o tempo que passamos
subindo as geleiras. Lá venta
muito, então é indispensável
roupas de frio, luva e gorro,
além de ir de tênis, claro.
Apesar do aumento de
turistas, o governo argentino
persiste no equilíbrio entre
a exploração turística e a

proteção ambiental. Nesse
sentido, os trabalhadores do
parque desempenham um
papel crucial. O responsável
pelo parque, Michel
Arcos, disse que cada um
que trabalha lá tem uma
tarefa séria e assume sua
responsabilidade na proteção
ambiental.
“O nosso grupo assume
responsabilidade não só
pelo planejamento, mas
também pelas pesquisas
científicas, orientações
necessárias aos turistas,
coordenação com agências
turísticas e viajantes, entre
outros. Aqui no parque,
temos um grupo especial
para fazer anotações sobre
as atividades dos animas
selvagens e pesquisar se

a atividade turística causa
impacto aos animais do
local. Claro, os trabalhadores
têm responsabilidade
de supervisão e tomar
medidas para impedir ações
que prejudiquem o meio
ambiente.”
Desde o início, o parque
dá grande atenção aos
trabalhadores e seu
conhecimento e capacidade
profissional. O dia 9
de outubro é o dia dos
trabalhadores do parque. O
país formou também uma
academia para formação
de profissionais do setor. Os
estudantes devem passar
por uma série de testes
para conseguir a licença,
incluindo cursos de proteção
ambiental, biologia, primeiro-

Um hotel fora do Parque Nacional Los Glaciares

socorros, administração de
turismo, história, entre outros.
Isso não é fácil. Sabe, todos
os anos, apenas 50 pessoas
em todo país conseguem
receber a licenciatura.
Embora o sistema de
parques nacionais da
Argentina já tenha 80 anos
de história, o país ainda se
esforça para prosseguir.
O presidente de comissão
de administração dos
parques nacionais da
Argentina, Eugenio Breard,
disse que este governo dá
uma atenção ainda maior
ao aperfeiçoamento do
atual sistema de parques
nacionais.
“O atual governo
argentino dá uma atenção
ainda maior à construção
de sistema dos parques
nacionais. O presidente
Macri trata o trabalho com
uma das prioridades do
governo federal, aumentando
investimentos e apoios
ao projeto. Acredito que
após um ano, mais e mais
parques nacionais ou
zonas de reservas serão
criadas. Assim, mais e mais
pessoas podem contemplar
a natureza com melhores
instalações turísticas e
serviços. E com certeza,
vamos conseguir mais
progressos na proteção
ambiental e dos recursos
naturais.”
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Pão de milho cozido a vapor
Por Cui Daiyuan

T

alvez as crianças
que cresceram nas
áreas urbanas não
tenham provado o pão
de milho cozido a vapor.
Mesmo que consumam de
vez em quando, é a versão
aprimorada encontrada
em restaurantes ou
supermercados, no qual é
adicionada farinha de trigo
ou de feijão, em vez daquela
confecionada em casa. O
autêntico pão de milho é feito
somente de farinha de milho.
A comida possui o tamanho
de um punho, pontiagudo
por cima, redondo por baixo
e com uma cova no meio.
Hoje, é raro encontrá-lo. Há
décadas, o pão de milho
constituía o prato principal
dos cidadãos de classe baixa
em Beijing. Ao longo dos 365
dias do ano, por quantos
dias deixavam de comer pão
de milho? Provavelmente
um pouco mais de dez dias,
quando celebravam festivais
ou datas como o aniversário
dos idosos da família. Nas
casas carentes, os meninos
iam à escola levando meio
pão de milho e picles como
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Idoso no centro da China e pães de
milho confecionados por ele (VCG)

café da manhã.
Na zona rural, a melhor
forma para consumir o
milho é misturar a farinha de
milho com água. Colocam a
papa grossa no interior de
um grande wok para fazer
panquecas do tamanho
de uma palma. Pode-se
cozinhar um caldo de milho
no fundo do wok. O aroma
da panqueca tostada excita
o olfato ao mesmo tempo
em que o caldo adquire uma
doçura suave.
Não há esse tipo de wok
em Beijing. Os residentes
compravam a farinha de

milho e confecionavam
pães utilizando o longti
(um utensílio de bambu ou
de madeira para cozinhar
alimentos a vapor). Muitas
famílias pobres comiamno durante o ano inteiro.
Pão de milho acompanhado
de legumes salgados, pão
de milho e couve chinesa
cozidos em fervura lenta…
Se quisessem melhorar a
alimentação, cortavam o pão
em cubinhos, acrescentavam
alho francês picado, camarão
seco e salteavam. Assim
era uma refeição deliciosa.
Naquela época, alguns dos

vizinhos recebiam apelidos
como “pão de milho Li” ou
“pão de milho Zhang”, e não
era por que o Li e o Zhang
eram vendedores de pães,
mas sim porque significava
que eles eram tão pobres
que todos os dias só podiam
comer pão de milho. As
crianças, desesperadas,
costumavam perguntar à
mãe: “Mamãe, pão de milho
outra vez?”
O pão de milho teve um
estatuto alto. No ano de
1900, a imperatriz viúva Cixi
refugiou-se em Xi’an (cidade
no oeste da China) e ficou
com frio e fome no caminho.
Alguém a deu um pão de
milho quente com um sabor
semelhante à castanha e ela
acabou com a comida em
poucas mordidas. Depois
de voltar para a capital, a
imperatriz ficou aborrecida
com os alimentos no palácio.
Surgiu em sua mente a
lembrança da doçura do
pão e mandou fazê-lo. A
cozinha real misturou farinha
de milho peneirada, açúcar
e osmanthus, e serviu-a com
pães de milho delicados,
do tamanho de castanhas.
A imperatriz provou e disse:
“Sim! Eis o sabor”. Desde
então, o pequenino pão de
milho entrou na receita da
família real. Caso você queira
provar, pode achá-lo em
restaurantes no Parque de
Beihai, em Beijing.

Pão de milho cozido no vapor (dfic)

提

起 窝 头， 现 在 城 里 的 孩
子 们 未 必 都 吃 过。 即 便
偶 尔 吃 吃， 也 大 多 是 餐
厅或主食厨房里加了白面或者豆
面的改良版，而不是当初自家蒸
的热气腾腾的黄金塔。真正的窝

头是纯棒子面的，足有一个拳头
大小，上尖下圆，底下正中间有
个 大 窝 窝， 现 在 很 少 见 到。 要
搁几十年前，这种朴素的窝头却
是京城底层市民的当家饭。一年
三百六十五日，能有几天不吃窝
头呢？恐怕加起来也就过节、过
年和老人做寿那么有数的十几
天。穷苦人家就连小孩子上学带
的早点也常常是缝个布袋子装上
半个窝头搭上块老咸菜。
农村吃玉米的最佳方式是用棒
子面和成稠糊，贴在大柴锅的内
壁上做成巴掌大小的贴饼子，柴
锅底下再熬上半锅棒子面粥，有
干有稀。贴饼子焦香扑鼻，棒子
面粥透着淳朴的甘甜。
京 城 里 没 有 大 柴 锅， 只 能 是
买了棒子面回家上笼屉蒸成大窝
头。很多贫苦人家成年累月只吃
这 个。 窝 头 就 咸 菜、 窝 头 熬 白
菜……改善生活怎么办？把窝头
切成丁儿，放点葱花和虾米皮上
锅一炒，就是一顿美美的炒窝头。
当时的街坊邻居里经常听见有叫
“窝头李”、“窝头张”的，这
可不是说那位李爷或张爷是卖窝
头的，而是说他们穷得天天在家
吃窝头。那时的小孩常常无奈地
问妈妈：“妈妈，又吃窝头呀？”
窝头也飞黄腾达过。庚子年，
慈禧逃往西安，路上又冷又饿。
不知是谁给她找来个热腾腾的窝
头，老佛爷几口就给吃了，感觉
跟吃栗子一个味儿。回銮之后她
又吃腻了宫里的伙食，忽然想起
那甘甜的窝头，非让御膳房给她
蒸出来。御膳房没办法，只得用
过了细箩的棒子面和上白糖、桂
花，蒸成栗子大小的精致窝头托
了上去。太后一吃，“嗯！是那
么个味儿”。从此，御膳里多了
这么道小窝头。现在您要想尝这
口儿，北海公园里的仿膳还有。
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Manutenção do multilateralismo é a missão
mais importante na cooperação do BRICS
Por Zhou Zhiwei

E

ntre 24 e 26 de julho,
Wang Yi, conselheiro
de Estado e ministro
das Relações Exteriores
da China, realizou a
deslocação de mais alto
nível ao Brasil de um
dirigente da China desde
que o governo de Bolsonaro
tomou posse. Durante a
visita, foram realizados
a 3ª reunião do Diálogo
Estratégico Global BrasilChina e o encontro oficial
entre ministros das Relações
Exteriores do BRICS.
Os dois acontecimentos
refletem o retorno à
normalidade das relações
bilaterais China-Brasil e da
cooperação no BRICS.
No que concerne ao
terceiro Diálogo Estratégico
Global Brasil-China, o ponto
mais importante a reter é o
envio de sinais do reforço
da cooperação com a China
por parte do Brasil. Os
chanceleres de ambos os
países foram unânimes a
declarar que os dois países
apresentam uma forte
consistência nas relações
bilaterais.
Ernesto Araújo, o ministro

das Relações Exteriores
brasileiro, enfatizou que
o seu país atribui grande
importância à parceria
estratégica global com a
China e disse estar otimista
em relação às perspetivas
de cooperação com o
parceiro asiático no futuro.
Salientando a cooperação
econômica e comercial
bilateral, Araújo realçou
que o Brasil acolhe a
expansão do investimento
chinês e está disponível
para estudar a integração
do “Programa de Parcerias
de Investimentos” brasileiro
com a congênere iniciativa
chinesa “Um Cinturão, Uma
Rota”.
A visita do vicepresidente brasileiro,
Hamilton Mourão, à China,
serviu para reiterar o caráter
positivo da iniciativa do
Cinturão e Rota, a qual
deverá contribuir para que a
China e o Brasil aprofundem
a cooperação em diversos
setores.
O ministro brasileiro
abordou ainda a
necessidade de reforçar a
comunicação e colaboração
com a China ao nível da
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governança global e,
também, em sentido lato, da
China com a América Latina.
Esta pretensão indicia
também que o governo
brasileiro não aborda a sua
relação com a China como
um mero canal de negócios,
ressaltando a devida
importância da perspectiva
tridimensional, multilateral
e inter-regional da parceria.
Esta postura contribuiu
também para aplanar as
reticências chinesas no que
diz respeito ao ajustamento
diplomático brasileiro.
Em resposta, Wang Yi
destacou que a China
sempre atribuiu uma
posição de destaque às
relações diplomáticas
com o Brasil, conferindo
importância ao papel do
país na América Latina.
Wang comunicou o desejo
de seu país em trabalhar
juntamente com o Brasil em
prol de uma cooperação
simultânea ChinaAmérica Latina e ChinaBrasil, da criação de um
modelo de solidariedade
e cooperação e de uma
força estabilizadora do
desenvolvimento pacífico

do mundo. Objetivamente,
o posicionamento que o
ministro Wang Yi atribui às
relações China-Brasil tem
vindo a ser amplamente
reforçado face ao passado,
sendo que tal se tem
refletido nos esforços
envidados pela China para
aproximar os dois países.
Durante o encontro de
ministros das Relações
Exteriores do BRICS, a
atitude do ministro Ernesto
Araújo reflete a posição
de ajuste das autoridades
brasileiras aos assuntos
globais. No que tange às
tendências atualmente em
vigor no mundo, a sessão
de diálogo abordou as
mudanças que o mundo
enfrenta atualmente, sem
precedentes nos últimos
100 anos. Neste contexto,
os mercados emergentes,
representados pelos
países do BRICS e pela
emergência dos países em
desenvolvimento, têm uma
influência que não pode ser
negligenciada no processo
multilateral mundial. Este
processo é indicativo de
dois fatores: primeiro, a
ascensão das economias
emergentes, representadas
pelos países do BRICS, é
um motor importante nas
mudanças a ocorrer neste
século, e, segundo, o fato
das mudanças globais
permitirem a ascensão de

economias emergentes
e a reforma do sistema
internacional. Trata-se de
uma oportunidade rara.
Identificando os atuais
desafios globais, os
ministros do BRICS são
unânimes em afirmar que “o
unilateralismo põe em causa
as regras internacionais
e o desenvolvimento
internacional, exacerbando
a instabilidade e
incertezas”. De modo
a manter um ambiente
internacional ordeiro e
aprazível, a “voz do BRICS”,
o “projeto do BRICS” e a
“função do BRICS” têm
um papel incontornável na
manutenção da ordem.
O encontro de ministros
de Relações Exteriores
evidencia o papel dos
BRICS na vanguarda
da manutenção do
multilateralismo e
salvaguarda do sistema
internacional, tendo por
farol a OMC, os interesses
comuns e a margem de
desenvolvimento dos
mercados emergentes e
países em desenvolvimento.
Estas são as missões mais
importantes do BRICS.
Considerando que o
ambiente nacional, regional
e global estão em diferentes
períodos de ajuste, é
necessário reafirmar o
propósito e os objetivos da
cooperação deste bloco.

A cooperação ao nível
da inovação científica e
tecnológica foi também
outro tema que mereceu
destaque pelos chanceleres
no âmbito do BRICS, sendo
que é coerente com o
rumo da economia global,
e também um modo de
fintar o impacto negativo de
ajustes nacionais, regionais
e globais de índole política
e ecológica.
Tal como referido
durante o encontro, a
cooperação do BRICS
não é somente expedida
para os 5 países, mas uma
escolha estratégica para o
desenvolvimento comum de
longo prazo. Com efeito, o
ajuste atempado do ritmo
e foco da cooperação
do BRICS é um modo
de assegurar a sua
sustentabilidade. A aposta
na inovação tecnológica e
economia digital este ano,
revela-se, portanto, uma
escolha acertada.
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Concurso 比赛启事

2019 年“印象中国”摄影和短视频大赛启事
Chamada para o Concurso de Fotografias e Vídeos
“A China nas minhas lentes” 2019

C

omo parte das celebrações do 70º aniversário da República Popular da China e
do 45º aniversário das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, a Embaixada
da China no Brasil, em parceria com O Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em
inglês), lança o concurso de fotografias e vídeos curtos “A China nas minhas lentes” nos
seguintes termos:

V.

Critérios da classificação

A organização convidará profissionais para avaliar as obras selecionadas para decidir os
vencedores.
VI. Categorias do prêmio
Os prêmios deste concurso são divididos em 3 categorias para as fotos e para os vídeos,
com as seguintes especificações:
Categoria

Prêmio (a detalhar)

1ª

Produto eletrônico

Em parceria com O Grupo de Mídia da China

2ª

Produto eletrônico

II. Público-Alvo

3ª

Produto eletrônico

I.

Organização: Embaixada da China no Brasil

É bem-vinda a participação de integrantes da sociedade brasileira como servidores
públicos, parlamentares, membros partidários e de organizações sociais, empresários,
acadêmicos, jornalistas, estudantes, etc.

Os prêmios serão fornecidos pela organização do evento, que se reserva o direito de
interpretação final.
VII. Formas de inscrição

III. Tópico dos trabalhos
Os participantes devem enviar ao e-mail indicado fotos e/ou vídeos curtos de sua autoria,
feitos durante sua permanência na China que mostrem atrações turísticas, desenvolvimento
socioeconômico e o dia-a-dia das pessoas, ou ainda momentos do intercâmbio e da
parceria entre os dois países registrados na China ou no Brasil.
IV. Especificações
1. Cada participante pode inscrever uma foto e/ou um vídeo com duração de até 15
segundos, com informações em português indicando a data, o local e o conteúdo da obra;
2. Serão aceitas apenas obras de autoria individual;
3. A obra deve ser original e inédita em qualquer meio de comunicação, como
jornais, revistas, livros ou site. Em caso de plágio, o participante assume todas as
responsabilidades legais decorrentes;
4. A organização detém o direito de divulgação e reprodução das obras submetidas
e reserva-se o direito de publicar e exibir os trabalhos premiados e selecionados. Se a
organização deste concurso decidir não publicar ou divulgar as obras, o participante
poderá, mediante permissão por escrito da organização, publicar ou divulgar seu trabalho
em outros meios, desde que identificado como obra participante do concurso “A China nas
minhas lentes”;
5. A inscrição de obra implica na compreensão e aceitação dos termos deste concurso.

1. O participante deve apresentar sua inscrição em formato eletrônico.
2. O participante deve enviar suas obras no prazo estabelecido para o seguinte correio
eletrônico: chinalentes2019@163.com. O horário da entrega será aquele marcado pela
caixa de entrada. O participante receberá uma resposta automática, indicando o sucesso
da inscrição. Os autores devem assegurar a originalidade de seu trabalho no ato de
inscrição.
3. O participante deve, ainda, fornecer as seguintes informações: nome completo,
gênero, data de nascimento, local de trabalho e cargo, número do telefone fixo e celular e
e-mail.
VIII. Prazo
Prazo de inscrição: 1º de fevereiro a 31 de maio de 2019
Anúncio e entrega dos prêmios: final de setembro de 2019 (data a escolher)
Observação: As obras que não cumprirem os requisitos deste aviso (como tópico
irrelevante, entrega fora do prazo, etc.) não serão qualificadas. A Embaixada da China no
Brasil reserva-se o direito de interpretação final e todos os outros direitos legais.
Para maiores informações, acesse o site da Embaixada da China (http://br.chinaembassy.org/por/) e o site em português do CMG (http://portuguese.cri.cn).

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 65 línguas para todo o mundo, com
o objetivo de apresentar a China ao mundo, apresentar
o mundo aos chineses, informar o mundo ao mundo e
aumentar a compreensão e a amizade entre os chineses
e os outros povos.
A transmissão em português da CRI entrou no ar
no dia 15 de abril de 1960. Como a única emissora em
português atuando na China em diversas mídias, tais
como rádio FM, rádio via ondas curtas, CRI on-line em
português, CRI móvel em português e a revista Fanzine,
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

