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A

o longo dos
45 anos
desde o
estabelecimento
das relações
diplomáticas entre
a China e o Brasil,
o laço econômico e
comercial bilateral
tem se desenvolvido.
Enquanto os dados
comerciais mantêm
uma boa tendência
de elevação,
os dois Estados
tem reforçado

O embaixador do Brasil na China, Paulo Estivallet de Mesquita (Embaixada do Brasil na China)

巴西分享中国经济发展的红利
Brasil compartilhará dividendos do desenvolvimento
econômico da China
a cooperação na área de investimento,
alcançando benefícios recíprocos.
Funcionários governamentais e
especialistas chineses e brasileiros estão
satisfeitos com o atual desenvolvimento e
confiantes no futuro.
Comércio e investimento satisfatórios
Desde 1974, o comércio bilateral tem
aumentado notavelmente. A China, por
dez anos consecutivos, é o maior parceiro
comercial do Brasil, além de ser a sua
maior fonte de investimento estrangeiro.
Em contrapartida, o Brasil é o oitavo maior
parceiro da China.
O embaixador do Brasil na China, Paulo
Estivallet de Mesquita, disse: “Entre 2004
e 2019 o comércio bilateral se multiplicou
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本刊记者 国丹

Por Guo Dan

por dez. Se a gente voltar ao final dos anos
90, de lá para cá, o comércio se multiplicou
por 30. A China já se tornou, praticamente
há dez anos, o maior parceiro comercial
do Brasil. No ano passado, o comércio do
Brasil com a China foi o dobro do que foi
o comércio com o seu segundo parceiro
comercial, que são os EUA. E o Brasil
tem uma presença importante também no
comércio exterior da China. O Brasil foi o
oitavo maior parceiro comercial da China.
Entre os países do Ocidente, apenas os
EUA e a Alemanha têm um comércio tão
grande como do Brasil.”
O embaixador da China no Brasil, Yang
Wanming, disse: “O total acumulado de
investimentos chineses na última década
e meia ultrapassou a casa dos setenta

A segunda fase do Belo Monte criou 16 mil postos de emprego para os residentes locais

bilhões de dólares,
350 vezes maior
que o volume dos
primeiros trinta
anos das relações.
Esses aportes
cobrem uma ampla
gama de setores,
como agricultura,
mineração e energia,
infraestrutura,
telecomunicações e
manufatura, criando
mais de 40.000
(quarenta mil)
empregos diretos no
Brasil.”
Segundo
os dados das
alfândegas
chinesas, em 2018,
o volume comercial
entre a China e o
Brasil aumentou
26,6% em relação
ao ano anterior,

chegando a US$111,18 bilhões.
A importação chinesa foi de
US$77,51 bilhões, enquanto que
a exportação foi de US$33,67
bilhões. O comércio bilateral
continua com a boa tendência
desde a formação do novo
governo brasileiro. De janeiro
a março deste ano, o volume
das importações e exportações
entre os dois países totalizou
US$25,05 bilhões, um aumento
de 15,1%.
Iniciativa Cinturão e Rota traz
novas oportunidades
Em 2013, a China formulou
a iniciativa do Cinturão e
Rota, dedicada a promoção
da interconectividade em
infraestrutura, comércio,
investimento e pessoas, a fim
de ajudar todos os países a
se integrar na globalização
econômica e sair do dilema do

desenvolvimento.
Embora o Brasil
ainda não tenha
assinado o acordo
de cooperação
do Cinturão e
Rota, a conotação
das relações
sino-brasileiras
é altamente
correspondente
à essência da
iniciativa chinesa,
a qual poderá
trazer novas
oportunidades para
o desenvolvimento econômico
brasileiro.
O diretor executivo do Centro
Brasileiro da Academia de
Ciências Sociais da China,
Zhou Zhiwei, disse: “O Brasil,
mesmo sendo bastante
afastado geograficamente, é
um dos poucos países latinoamericanos a criar voos diretos
para a China. Com o aumento
do comércio bilateral, o
transporte marítimo está cada
dia mais movimentado entre os
dois países. Além disso, a China
já é um importante parceiro
do Brasil na construção de
infraestrutura. A infraestrutura
é hoje outra área essencial
de investimento da China no
Brasil, depois da mineração e
da agricultura. O país asiático
participou de uma série de
projetos, incluindo construção
de estação hidrelétrica,
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aeroporto, terminal,
linha de transmissão,
entre outros.
A segunda fase
do Belo Monte foi
investido, construído
e operado
independentemente
pela STATE
GRID, empresa
estatal chinesa.
Esse projeto de
transmissão elétrica
via linha de ultraalta tensão tem
uma extensão total
Um site de construção da segunda fase do Belo Monte, no Rio de Janeiro
de 2.539 quilômetros. O projeto criou 16
cooperação na construção de infraestrutura
mil postos de emprego para os residentes
para melhorar a garantia política e criar um
locais, construiu e reparou estradas de
ambiente de negócios mais previsível. A
1.970 quilômetros e 350 pontes e contribuiu China quer conhecer mais o planeamento
com cerca de R$220 milhões em impostos,
brasileiro de construção de infraestrutura
sendo considerado um bom exemplo de
para que suas empresas conheçam
cooperação na construção de infraestrutura. melhor os projetos brasileiros e seus
Em 2018, a China Merchants Group
modelos de construção e operação, desta
(CMG) concluiu a aquisição do porto de
forma, podendo explorar o potencial de
Paranaguá, o segundo maior porto do
cooperação. Devemos garantir um forte
Brasil, sendo o maior projeto de aquisição
apoio financeiro. Assim, os dois países
e fusão de portos no Brasil e na América
podem aproveitar as várias formas de
Latina. Atualmente, a capacidade anual
financiamento para realizar uma cooperação
de transferência do porto é de 1,5 milhão
de longo prazo.”
de TEUs, e a capacidade de transferência
Em 2013, os bancos centrais da China e
atingirá 2,4 milhões de TEUs após a sua
do Brasil assinaram um acordo de troca de
expansão.
divisas (swap) de moeda local no montante
O embaixador da China no Brasil, Yang
de R$ 60 bilhões. Em 2017, foi lançado o
Wanming, considera que ambos os países
Fundo de Cooperação para Expansão e
devem fortalecer o acoplamento entre a
Capacidade Produtiva Brasil-China no valor
iniciativa do Cinturão e Rota e o Programa
de US$20 bilhões.
de Parcerias de Investimento para buscar
Zhou Zhiwei disse: “O forte investimento
novos progressos na construção de
chinês aliviou em certo grau o impacto à
infraestruturas.
economia brasileira por retiradas de capitais
Yang Wanming disse: “Devemos
estrangeiros, uma das consequências do
fortalecer a conexão de conceitos de
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a maior e mais
rápida expansão
do grupo de renda
média do mundo,
e a demanda por
produtos brasileiros
continuará a
crescer. A China
adere à política de
abertura ao mundo
exterior, expande
continuamente a
escala do comércio
exterior, otimiza
o ambiente de
O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming

declínio econômico.
Aliás, a China e
o Brasil mantêm
cooperações
estreitas nas
instituições
financeiras, como o
BAII (Banco Asiático
de Investimento
em Infraestrutura)
e o Novo Banco de
Desenvolvimento.
E o Fundo de
Cooperação
para Expansão
e Capacidade
Produtiva BrasilChina, bem como
uma série de
fundos ChinaAmérica Latina
de colaboração
em infraestrutura,
cooperação
produtiva e
agrícola, tornar-se-

ão os mecanismos bilaterais
e multilaterais de conexão
monetária entre a China e o
Brasil.”
Há sinais mostrando que
o governo de Bolsonaro já
possui um conhecimento mais
profundo sobre o mercado, os
capitais e as tecnologias da
China, que são insubstituíveis
para a economia brasileira. Isso
levará o governo brasileiro a
tomar a iniciativa de participar
da construção do Cinturão e
Rota.
As economias chinesa
e brasileira são altamente
complementares e
interdependentes. A China é o
maior destino de exportação
brasileira de produtos agrícolas
e matérias primas. O Brasil
importa grande quantidade de
produtos industriais da China.
Atualmente, a China possui

negócios e acolhe empresas
de todo o mundo, incluindo
empresas brasileiras, para
explorar oportunidades de
negócios no país. A estratégia
da China de desenvolvimento
orientado pela inovação
promoveu o desenvolvimento
de novas tecnologias e
novas indústrias, oferecendo
mais oportunidades para
cooperações mutuamente
benéficas.
O mundo inteiro viu o
potencial de desenvolvimento
da China, e a China se tornou
um importante motor do
crescimento econômico global.
Com o aprofundamento das
cooperações mutuamente
benéficas em investimento
e comércio, o Brasil
compartilhará os dividendos do
desenvolvimento econômico da
China.
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A capacidade de transferência do porto de Paranaguá atingirá
2,4 milhões de TEUs após a sua expansão (sohu.com)

中

国和巴西建交 4 5 年来，双边经贸关系持续
稳定发展，在外贸数字持续走高的同时，两
国亦不断加强投资领域合作，实现双方互利
共赢。中巴两国官员、学者普遍对经贸关系发展表
示满意，对未来经贸投资合作持乐观态度。
经贸投资发展令人满意
1974 年以来，中巴双边贸易迅猛增长，中国已连
续十年是巴西第一大贸易伙伴，巴西也成为了中国
第八大贸易伙伴。中国还是巴西最大的外资来源国。
中国驻巴西大使杨万明指出，近 15 年来中国对
巴累计投资超过 700 亿美元，是建交头 30 年双边投
资总额的 350 倍，覆盖农业、能矿、基建、通信、
制造业等广泛领域，为当地创造了 4 万余个直接就
业岗位。
据中国海关统计，2018 年，中巴双边贸易额为
1111.8 亿美元，其中我方出口额 336.7 亿美元，进
口额 775.1 亿美元，同比分别增长 26.6%、16.3%
和 31.7%。巴西新政府组建后，双边贸易未受影响。
2019 年 1-3 月，中巴双边贸易额为 250.5 亿美元，
同比分别增长 15.1%，其中中方出口额 73 亿美元，
同比减少 1,7%，进口额 177.5 亿美元，同比增加
23.8%。
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A China e o Brasil mantêm cooperações estreitas nas instituições financeiras, como o BAII

“一带一路”建设带来新机遇
2013 年，中国提出共建“一带一路”倡议，致力
于推动基建、贸易、投资、人员等全方位联通建设，
让世界各国融入经济全球化，破解发展瓶颈。倡议提
出了“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、
民心相通”五个目标。
尽管目前巴西尚未与中国签署“一带一路”合作
协议，但是，中巴双边关系的维度和内涵与“一带一路”
倡议高度吻合，“一带一路”建设将给巴西经济发展
带来诸多新机遇。
中国社科院拉美所巴西研究中心执行主任周志伟
表示，在设施联通方面，尽管中巴远隔重洋，但巴西
是拉美极个别与中国实现直航的国家之一。同时，在
双边贸易推动下，两国远洋运输日益繁忙。除此之外，
中国已经成为巴西基础设施建设的重要合作伙伴，基
础设施成为继采掘业、农业之后中国投资巴西的又一
核心领域，参与了一系列水电站、机场、码头、输电
线路等基础设施项目。
由中国国家电网公司独立投资、建设和运营的美
丽山二期项目就是“一带一路”框架内中巴互利合作
的典范。该项目是世界上距离最长的 ± ８００ＫＶ
特高压直流输电工程，全长约２５３９公里。美丽山
二期项目为当地增加１．６万个就业岗位，建设和修

复了超过１９７０千米
的道路和３５０座桥梁，
为巴西贡献税收约２２
亿雷亚尔。
2018 年招商局港口控
股有限公司完成收购巴
西第二大港巴拉那瓜港
口，创下了巴西以及拉美
地区最大规模的港口收
购兼并项目。目前，港
口年设计吞吐能力为 150
万标箱，扩建后吞吐能力
将达到 240 万标箱。
中国驻巴西大使杨万
明认为，中巴可加强“一
带一路”倡议与巴西“投
资伙伴计划”等发展战略
和规划对接，推动中巴基
础设施建设扩大合作。
“一是加强中巴基础
设施建设合作理念对接，
为双方基建合作提供更
好的政策保障和更可预

期的营商环境。二是加强重点合作项
目对接。中方愿进一步了解巴方基础设
施建设规划，让中国企业更多地了解巴
西基建项目和建设运营模式，充分挖掘
合作潜力。三是提供坚实的金融支撑。
中巴双方可结合当前中巴金融合作的优
势，用好各种投融资方式，助力中巴基
建合作长远发展。”
2013 年 3 月，中巴两国央行签署
1900 亿元人民币 /600 亿巴西雷亚尔双
边本币互换协议。2017 年 5 月，规模
200 亿的中巴扩大产能合作基金正式启
动。
周志伟称，对连续多年经济衰退的
巴西而言，中国旺盛的投资势头一定程
度上缓解了因外资相继撤出所造成的冲
击。另外，中巴两国在亚洲基础设施投
资银行、金砖开发银行等国际多边金融
机构中保持着密切合作，而中巴基金、
中拉合作基金、中拉产能合作投资基金、
中拉基础设施转向贷款、中拉农业合作
专项基金也成为中国与巴西实现资金融
通的双、多边机制。

种种迹象反映出巴西博索纳罗新政
府对中国市场、资金、技术有了更深入
的认识，尤其对巴西经济的重要性具有
某种程度的“不可替代性”，这也将促
使巴西新政府主动争取“一带一路”这
项全球公共产品。
中巴两国经济具有高度互补性和依
存度，中国是巴西农产品和原材料的重
要出口目的地，巴西从中国进口大量的
工业制成品。目前，中国拥有全球规模
最大、成长最快的中等收入群体，对巴
西产品的需求将继续扩大。中国坚持对
外开放政策，不断扩大外贸规模，优化
营商环境，张开双臂欢迎包括巴西企业
在内的各国企业赴华开拓商机。中国实
行创新驱动发展的战略，新技术、新产
业、新业态蓬勃发展，为互利合作提供
了更多机遇。
全世界都看到了中国的发展潜力，
并且中国已经成为了全球经济增长的重
要引擎，在进行经贸投资互利合作的同
时，巴西可分享到中国经济发展的红利。
中国的发展利好巴西。
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M

esmo tão
distantes
um do outro,
a China e o Brasil
vêm se aproximando
cada vez mais nos
últimos anos em
diversas áreas.
Nos intercâmbios
culturais, o futebol
é um bom exemplo.
Vinte e cinco anos
atrás, quando a
China começou sua
liga profissional de
futebol, os jogadores
brasileiros já estavam

Entrevista com Renato Augusto

Entrevista com Ramires Santos do Nascimento

足球拉近中巴距离

本刊记者 李菁

Futebol aproxima China e Brasil

Por Li Jing

presentes na China.
Em 2004, a China
começou sua liga
profissional de
futebol – Divisão A.
Os clubes chineses
começaram a
procurar jogadores
estrangeiros
competentes. Como o
Brasil é considerado
o País do Futebol,
os jogadores
brasileiros foram bem
procurados pela liga
chinesa. Marcelo
Marmelo e Fabiano
Azevedo foram os
representantes dos
jogadores brasileiros
naquela época.
Ao longo de altos
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e baixos no desenvolvimento
do futebol chinês, os jogadores
brasileiros sempre marcaram
a presença na liga chinesa.
Em 2004, o futebol chinês
recebeu um marco histórico: o
estabelecimento da Superliga
da Associação Chinesa de
Futebol, substituindo a Divisão
A. Desde então, os clubes
chineses começaram a procurar
jogadores cada vez mais famosos
e competentes, além de terem
mais contato com clubes e
jogadores brasileiros. Em 2011,
o time Guangzhou Evergrande
comprou do Fluminense o
jogador argentino, Dário Conca,
cujo valor da compra quebrou
o recorde de transferência
dos jogadores na liga chinesa

até então. Ao lado de Conca,
Muriqui, brasileiro que jogava
no Vasco, e Elkesson de Oliveira
Cardoso, ex-botafoguense,
marcaram muitos gols nos
jogos em âmbito nacional e
asiático. Com a ajuda de Conca,
Muriqui e Elkesson, Guangzhou
Evergrande conseguiu em 2013
pela primeira vez o título da Liga
dos Campeões da Confederação
de Futebol da Ásia, primeiro título
obtido por um clube chinês.
Aos ver resultados notáveis,
Guangzhou continuou a contratar
jogadores brasileiros e comprou
em 2015 do clube Tottenham
Hotspur da Premier League,
Paulinho, que ainda era um titular
importante na seleção brasileira.
Com a influência de Guangzhou,

outros clubes também
começaram a ter mais
vontade de gastar
mais dinheiro para
contratar jogadores
de alta qualidade. O
clube Beijing Guo’an
comprou em 2016, do
Corinthians, Renato
Augusto, titular da
seleção brasileira.
O Shanghai SIPG
comprou em 2016,
Oscar dos Santos e
Hulk, dois ex-titulares
da seleção brasileira.
O Jiangsu Suning
assinou em 2016
um contrato com
Ramires Santos do
Nascimento.
Os clubes crescem
enquanto infelizmente
a seleção chinesa
sempre decepcionou
os torcedores. Ela só
entrou uma vez na
fase final da Copa

do Mundo em 2002, caindo
no mesmo grupo que o Brasil.
Para elevar o nível da seleção
nacional, o país adotou muitas
medidas, tais como a contratação
de técnicos estrangeiros e o envio
de jogadores para potências em
futebol. No século passado, um
grupo de jogadores juvenis com
potencial foi mandado para o
Brasil, e foram recebidos pelos
clubes em São Paulo e Panará
durante 1992 e 1998.
Ao entrar no novo século,
especialmente na segunda
década do Século 21, o país
asiático começou a dar mais
importância ao desenvolvimento
do futebol. O Conselho de
Estado da China lançou em 2015
o Plano Integral de Reforma e
Desenvolvimento do Futebol,
com o fim de elevar o nível do
futebol do país e concretizar o
sonho de entrar de novo na Copa
do Mundo, além de tornar o país
uma potência deste esporte no

futuro.
Iniciou em
setembro as
eliminatórias para
a Copa do Mundo
de 2022, a ser
realizada em Catar.
Durante o processo
de preparação, a
seleção chinesa
começou a
receber jogadores
naturalizados.
Recentemente,
Elkesson foi
convocado pela
seleção chinesa
dirigida pelo famoso técnico
italiano, Marcello Lippi. Como já
está na China há quase 7 anos,
Elkesson tem muita vontade de
jogar pela seleção chinesa, já
que não tem possibilidade de
entrar na seleção brasileira.
Além de Elkesson, jogadores
brasileiros como Ricardo
Goulart e Fernando Henrique
da Conceição também estão no
processo de naturalização. Como
já estão na China há vários anos,
eles são bem reconhecidos pelos
torcedores chineses.
O futebol, além de ser um
esporte mundial, reduz a distância
entre a China e o Brasil. Através
deste esporte, os chineses terão
oportunidade de conhecer mais
sobre o Brasil além de somente
o futebol, enquanto os brasileiros
também aprenderão mais sobre a
China além da Grande Muralha.
Ambos os povos aprofundarão
a amizade e reforçarão ainda
mais os intercâmbios.
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巴西音乐在中国越来越受欢迎

本刊记者 施倞

Música brasileira ganha popularidade cada vez
mais na China
Por Shi Liang

E

m 2018, a canção
chinesa “Jiongjiajia”
despertou grande
interesse de usuários
do Douyin, rede social
chinesa de vídeos curtos.
Na verdade, esta é uma
versão adaptada da música
“Eu Quero Tchu, Eu Quero
Tcha” lançada em 2012 pela
dupla brasileira João Lucas
& Marcelo. Essa canção
brasileira rapidamente teve
diversas adaptações e se
tornou uma das músicas de
fundo mais procuradas para
ser colocada em vídeos
curtos no Douyin.
De fato, é muito mais fácil
achar canções brasileiras
em sites chineses de
música hoje em dia. Além
disso, a música brasileira
está ficando cada vez
mais popular. Por exemplo,
no site music.163.com, a
música “Eu Quero Tchu, Eu
Quero Tcha” tem cerca de
4 mil comentários de fãs
chineses, e “Ai Se Eu Te
Pego” tem cerca de 5 mil
comentários.

Recepção calorosa na
China
Lívia Frossard, cantora

brasileira, viajou por vários
países, e agora mora
em Beijing, na capital
chinesa, já há alguns
anos. Apesar de trabalhar
na área de comunicação
em uma empresa, ela
frequentemente se
apresenta em bares,
restaurantes e até festivais.
Aos olhos de Lívia, a
música brasileira é bastante
bem-recebida no mundo
inteiro. E na China, não
é nada diferente. Neste
país oriental, as pessoas
curtem bastante, têm uma
curiosidade muito grande de
conhecer, comprar e adquirir
a música brasileira. Ouvese frequentemente música
brasileira, como bossa nova,
samba, chorinho tocando
em hotéis, supermercados e
até lojas. “É super gostoso,
faz a gente sentir em casa”,
disse a cantora.
“Uma vez, eu estava
tocando num bar. Veio
uma pessoa e me falou
assim: minha amiga estuda
português, ela sabe sambar,
ela gosta muito de você.
É uma recepção muito
calorosa”, recordou Lívia.
“As pessoas vêm conversar
comigo no intervalo e no fim

do show, querem um CD,
querem ouvir mais e querem
conhecer mais. É uma
recepção muito gostosa, a
gente fica muito orgulhosa
de ter essa acolhida.”
Mensageiro da música
Em Quanzhou, cidade
pequena e bonita da
província chinesa de Fujian,
o brasileiro Marcos Lombelo
trabalha agora em uma
universidade normal como
professor de inglês devido
à educação que recebeu
nos Estados Unidos. Porém,
como ele toca violão e gosta
de cantar, nunca desistiu
da paixão pela música, e
gradualmente se tornou um
mensageiro da música entre
a China e o Brasil.
Sendo não apenas um
professor popular dentro
das aulas, Marcos organizou
no seu tempo livre uma
banda de música brasileira
para desenvolver sua
paixão musical. A banda,
que se chama The Shards,
já fez espetáculos em vários
eventos, incluindo shows em
escolas da cidade, festas
particulares, assim como
em restaurantes e bares. Ao
falar da banda, Marcos disse

Banda brasileira “Brazil in Trio” em Beijing (Embaixada do Brasil na China)

que é uma mistura, mas que
tem características próprias.
“Eu diria que é uma fusão.
Usamos ritmos brasileiros,
como maracatu, frevo e
samba, misturados com
rock e outras linguagens
de influência chinesa. Essa
fusão dá uma personalidade
muito peculiar à nossa
música.”
De fato, a banda e o
trabalho artístico do Marcos
estão inseridos nos seus
esforços dentro do Projeto
Amizade China-Brasil, que
foi iniciativa do próprio
professor e tem como
objetivo levar a cultura
chinesa para o Brasil e
trazer a cultura brasileira
para os chineses.

Eventos da embaixada
O embaixador brasileiro
na China, Paulo Estivallet
de Mesquita, afirmou
em uma entrevista que o
intercâmbio cultural é uma
área muito importante e
talvez seja o ponto onde
o relacionamento sinobrasileiro está mais aquém
do seu potencial. “Então,
é uma área que vem se
desenvolvendo. Nós vemos
um enorme interesse, mas é
uma área onde é necessário,
pelo menos em uma etapa
inicial, mais envolvimento
dos dois governos”, disse
o embaixador. E nesta
área, a música é uma das
prioridades.
A embaixada brasileira
tem dado uma atenção
especial à elaboração de

programas culturais que
permitam ao público chinês
conhecer a música, a dança,
o teatro e o cinema do Brasil.
Na conta da embaixada
no Wechat, importante
rede social chinesa, é
possível ter acesso a muitas
informações sobre a música
brasileira. Até a embaixada
lançou um projeto “Brazilian
International Series” que,
em colaboração com
outras entidades chinesas
e brasileiras, convida
músicos brasileiros para
fazerem shows em diversas
cidades chinesas. Entre os
nomes, estão o violonista
Marco Pereira, o violinista
Alessandro Borgomanero e a
banda Brazil in Trio composta
por Júlio Lemos, Everton Luiz
e Diego Amaral.
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Turismo 旅游
Gilmar Piolla está na Grande Muralha,
China
本刊记者 李金川

Do Brasil à China,
contemplamos a mesma
lua cheia
Por Li Jinchuan

N

o dia 15 de setembro,
muitas festividades
foram realizadas
na China para celebrar o
Festival da Lua Cheia, uma
das datas mais importantes
do calendário chinês. O dia
com a maior lua em destaque
no céu é o momento para
os chineses voltarem à terra
natal e se reunirem com a
família, não importa o quão
distante estejam de suas
casas. Amigos e familiares
se reúnem nesta data,
aproveitando para comer
o “bolo da lua” e pedindo
bênçãos à lua cheia para
mais um encontro feliz na
vida.
No Parque Nacional
do Iguaçu, com uma bela
vista para as cataratas,
turistas apreciaram uma
apresentação interpretada
por artistas chineses e
brasileiros. Essa “Festa da
Lua Cheia” já foi a terceira
edição do evento organizado
pela cidade de Foz do
Iguaçu em parceria com
a Embaixada da China no

Brasil.
“Atualmente, o Festival da
Lua Cheia já foi incorporado
no calendário de eventos da
cidade de Foz do Iguaçu,
e está sendo realizado,
todos os anos, para marcar
essa data”, disse Gilmar
Piolla, secretário de Turismo,
Indústria, Comércio de
Projetos Estratégicos de Foz
do Iguaçu.
Em junho deste ano, o
Brasil, a Argentina e a China
assinaram o Memorando
de Entendimento de
Cooperação e Amizade entre
a Região Turística da Grande
Muralha e a Região Turística
das Cataratas do Iguaçu.
Com isso, foi estabelecido
um laço ainda mais estreito
entre os setores turísticos do
Brasil e da China.
“Nós consideramos o
acordo histórico. Porque ele
tem por objetivo aproximar os
atrativos turísticos, fortalecer
os laços de amizade entre
os povos do Brasil, da
Argentina, e da China, e
também incrementar o
fluxo turístico em ambos os

Cataratas do Iguaçu, Brasil (SMTU/Foz do Iguaçu)

atrativos”, analisou Gilmar
Piolla.
A Grande Muralha é
um dos maiores símbolos
da China. “Ela é uma
das edificações mais
impressionantes, construídas
pelo ser humano. Foi por
isso que nós escolhemos
a Grande Muralha como o
nosso parceiro”, segundo
Piolla.
Há dois mil anos, a Grande
Muralha foi construída para
servir a função de proteger
os antigos impérios chineses
contra as invasões de vários

grupos nômades.
Mas na China nunca
faltam histórias, nem mitos
sobre essa obra de defesa.
Dizem que um rei fátuo na
antiguidade chinesa mandou
atear fogo nas torres de
vigilância nas muralhas
como um sinal de invasão,
só para entreter sua rainha.
Após terem sido enganados
várias vezes, os soldados
nunca mais agiram ao fogo
flamejante nas torres. Assim,
quando havia uma verdadeira
invasão, naturalmente, não

demorava muito tempo
para inimigos conquistarem
a Grande Muralha e até a
capital do reino.
O outro lado da Grande
Muralha está, às vezes,
ligado a um mundo
misterioso. No filme “A
Grande Muralha”, do diretor
chinês Zhang Yimou, as
muralhas são uma divisão
entre o mundo de paz e
o mundo de monstros. O
ator chinês, Andy Lau, e o
ator norte-americano, Matt
Damon, têm muitas cenas de
luta contra o animal místico,

Tao Tie, monstro criado no
colapso de um meteoro na
Terra.
Nos mitos, a Grande
Muralha é um lugar remoto
e misterioso. Porém, hoje
em dia, as muralhas estão
sempre lotadas de turistas
provenientes dos quatro
cantos do mundo. Os
chineses sempre dizem:
“alguém que falha escalando
a Grande Muralha, não seria
um verdadeiro herói!” É por
isso que se pode ver muitos
turistas cansados e
esgotados, lutando para
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《国际锐评》：开放创新照亮金砖第
二个“金色十年”
王觉眠 盛玉红

Abertura e inovação promovem a segunda
“década de ouro” do BRICS

Por Wang Juemian, Sheng Yuhong, Zhao Hengzhi

A

concluir seus últimos passos
até chegar em uma torre da
muralha, onde eles possam
tirar uma foto posando como
um “verdadeiro herói”.
Para Gilmar Piolla, a
Grande Muralha é um
lugar imperdível. “Eu fiquei
muito impressionado com a
grandiosidade da muralha.
Recomendo esse atrativo
para todos os turistas que
estiverem em Pequim”.
As Cataratas de Foz
do Iguaçu são uma das
Sete Maravilhas Mundiais
da Natureza, e a Grande
Muralha é uma das Sete
Maravilhas do Mundo.
Piolla disse acreditar que o
memorando de entendimento
poderá despertar o interesse
dos turistas brasileiros para
irem conhecer a Muralha da
China, e também dos turistas

chineses de virem conhecer
as Cataratas de Iguaçu.
Juntamente com
assinatura do acordo, Foz
do Iguaçu filiou-se também
à WTCF, Federação Mundial
das Cidades Turísticas,
uma entidade com sede
em Pequim que congrega
centenas de cidades
turísticas do mundo. Para
Piolla, essa é mais uma
iniciativa que vem fortalecer
os laços de amizade e
cooperação entre o Brasil e a
China.
Apesar das distâncias,
as Cataratas do Iguaçu
e a Grande Muralha
compartilham os mesmos
brilhos do Sol e da Lua.
Elas são maravilhas no
nosso planeta, e também
testemunhas da amizade
entre o Brasil e a China.

11ª Cúpula do
BRICS foi realizada
em novembro em
Brasília, capital do Brasil,
cujo tema principal foi
“Crescimento econômico
abre o futuro inovador”. No
início da segunda “década
de ouro” do grupo, a
abertura, o ganho mútuo e
o desenvolvimento inovador
são as palavras chaves.

(VCG)

Nos primeiros dez anos
do BRICS, os cinco grandes
países da Ásia, África,
América Latina e Europa
conseguiram notáveis
êxitos de cooperações:
o PIB dos cinco países
aumentou 179%, o valor
comercial total cresceu
94%, ocupando quase

um terço da economia
mundial, contribuíram
com mais de 50% para
o desenvolvimento
econômico do planeta,
obtiveram 13,24% dos
direitos de votos no Banco
Mundial e contaram com
14,91% das cotas do Fundo
Monetário Internacional.
Tudo isso não só beneficiou
as mais de três bilhões
de pessoas do mundo,
como também aumentou
as vozes dos mercados
emergentes e dos países
em desenvolvimento na
governança econômica
global.
Atualmente, a
humanidade está
recebendo a nova
revolução industrial e
tecnológica. As novas
indústrias, novos negócios
e novos modelos
de desenvolvimento
ofereceram grandes
oportunidades para o
progresso dos países
do BRICS. Ao mesmo

tempo, o unilateralismo e
o protecionismo comercial
aumentaram a incerteza.
Sob este contexto, o
crescimento e a inovação
têm um significado especial
para este encontro dos
líderes dos cinco países
que devem fortalecer
colaborações para
impulsionar as reformas
do sistema da governança
global.
Primeiro, os países do
BRICS devem insistir na
cooperação e ganho mútuo
para construir economias
abertas. A história já
mostrou que só a abertura
pode realizar benefícios
recíprocos, prosperidade
comum e desenvolvimento
duradouro. Na primeira
década, os cinco

(VCG)

22

2019 年 第 05 期
发现 Fanzine

2019 年 第 05 期
Fanzine 发现

观点 Opinião

(VCG)

países foram beneficiados
pela abertura e sistema
comercial multilateral.
Por isso, o grupo deve
continuar ampliando a
abertura e promovendo o
comércio livre.
Segundo, o BRICS deve
insistir na orientação pela
inovação para descobrir
novas oportunidades de
desenvolvimento. Por
causas históricas, a base
industrial dos países do
BRICS é relativamente
fraca. Mas a nova revolução
industrial e tecnológica
trouxe uma oportunidade
para a melhoria e
transformação estrutural
dos cincos países. Na
décima cúpula do BRICS
realizada em julho do ano
passado em Johanesburgo,
África do Sul, o presidente
chinês, Xi Jinping, lançou
a proposta de estabelecer
uma parceria da nova
revolução industrial entre
os países do BRICS. Logo
depois, os ministros das
comunicações dos cinco
países decidiram criar um
instituto sobre a pesquisa
da internet do futuro,
com o fim de fortalecer
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cooperações nas áreas
como inteligência artificial
e segurança cibernética,
entre outras.
Para realizar os objetivos
acima referidos, os
países do BRICS devem
aplicar firmemente o
multilateralismo e as regras
básicas das relações
internacionais, se opor
à hegemonia e à política
de poder, e fazer a ordem
internacional mais justa
e razoável. Em 2017, os
líderes dos cinco países
já propuseram o modelo
de BRICS+ para aumentar
as cooperações com o
mundo inteiro. Podemos
imaginar que nos próximos
dez anos, BRICS+África,
BRICS+América do
Sul, BRICS+Ásia,

(VCG)

BRICS+ASEAN, entre outros
mecanismos, poderão
ser novos destaques na
governança global.
Como um dos fundadores
do mecanismo do BRICS,
a China desempenha
sempre um importante
papel no bloco. A nação
é o parceiro comercial

mais importante de outros
países do BRICS. A
iniciativa “Cinturão e Rota”
trouxe boas oportunidades
para as cooperações
e desenvolvimento dos
países do BRICS. Na
cúpula de Xiamen do
BRICS, realizada em 2017,
foram alcançados mais de
30 resultados pragmáticos.
O presidente chinês, Xi
Jinping, já participou
de vários encontros dos
líderes do grupo e ofereceu
a sabedoria e a força da
China para aperfeiçoar o
mecanismo e promover as
cooperações do BRICS.
Atualmente, o país está
aprofundando as reformas
e ampliando sua abertura, o
que dará um espaço maior
para o desenvolvimento de
seus parceiros do bloco.
Nos próximos dez
anos, serão aceleradas a
conversão entre as velhas
e novas forças motrizes
da economia mundial, a
reestruturação internacional
e a reconstrução do
mecanismo da governança
global. Os países do
BRICS devem pegar a
oportunidade histórica,
se unir para enfrentar em
conjunto os desafios, abrir
uma nova década de ouro
e contribuir mais para a
construção da comunidade
de destino comum da
humanidade.

金

砖国家领导人第十一次
会晤 11 月在巴西首都巴
西利亚举行，主题是“经
济增长打造创新未来”。在金砖
合作开启第二个“金色十年”之
际，以开放共赢为主线，以创新
发展为关键，显然是金砖五国未
来合作的着力点与利益汇聚点。
在第一个“金色十年”，覆
盖亚、非、拉、欧四大洲五个
新兴经济体的金砖合作机制取
得显著成效：五国经济总量增
长 179%，贸易总额增长 94%，
占全球经济总量比重近三分之
一，对世界经济增长的贡献率
超过 50%，在世界银行投票权
占 13.24%，在国际货币基金组
织的份额占 14.91%，金砖国家
新开发银行、金砖应急储备安排
等合作成果，不仅给五国 30 多
亿人带来实实在在的利益和获得
感，也提高了新兴市场国家和发
展中国家在国际政治经济治理中
的话语权。金砖合作机制已经成
为世界经济增长的主要引擎和推
动国际治理体系现代化的一支重
要力量。
当前，人类正面临新一轮科
技革命与产业变革，新产业、新
业态、新模式层出不穷，给金砖
国家培育新的经济增长点、实现
跨越式发展提供了重大机遇；但
同时，单边主义、保护主义冲击
多边贸易体制，拖累全球经济增
长，使金砖国家发展的外部不稳
定不确定性因素明显上升。在此
背景下，五国领导人的本次会晤
聚集“增长”与“创新”，具有
极强的现实意义。在第二个“金
色十年”，金砖国家必须加强团
结合作，共同推动全球治理体系
深刻变革，为解决全球“发展赤
字”、“治理赤字”等做出应有
的贡献。
首先，金砖国家要坚持合作

共赢，建设开放型经济。历史充 同利益和发展空间。可以预见，
分证明：只有开放才能使不同国 今后十年，金砖国家将进一步提
家相互受益、共同繁荣、持久发 升“金砖 + 非洲”合作机制，巩
展。金砖五国在上一个“金色十 固“金砖 + 南美洲”合作机制，
年”的发展正是得益于开放与多 拓展“金砖 + 亚洲”合作机制，
边贸易体制。在当前世界经济下 推进“金砖 + 东盟”合作机制，
行压力加大的背景下，金砖五国 在参与全球治理方面发挥更大作
必须坚持扩大开放，支持自由贸 用。
作为金砖国家合作的创始成
易，为自身赢得更大发展，让更
多新兴市场国家和发展中国家共 员，中国一直在其中起到重要的
引领与支撑作用。目前，中国是
享经济全球化的红利。
金砖各国最重要的战略伙伴和经
其次，金砖国家应坚持创新
引领，开拓新的发展机遇。由于 贸伙伴，所提出的“一带一路”
历史原因，金砖国家工业化根基 倡议，与欧亚经济联盟、非洲国
较浅。如今，新一轮科技革命和 家、拉美和加勒比地区的发展战
产业变革给金砖国家实现新旧动 略积极对接，为金砖国家合作与
能转换和结构转型升级创造了机 发展创造了重要机遇。特别是
会。在去年 7 月南非约翰内斯堡 2017 年中国举办的厦门金砖峰
第十次金砖峰会上，中国国家主 会，从深化战略伙伴关系到巩固
席习近平提出共同建设金砖国家 经贸财金、政治安全、人文交流
新工业革命伙伴关系，这一倡议 “三轮驱动”合作架构，从确立“金
被写入峰会宣言，成为推动金砖 砖＋”合作理念到达成 30 多项
合作的重要旗舰项目。随后召开 务实成果，中国和相关各方推动
的第四届金砖国家通信部长会议 金砖合作不断深化，为世界经济
正式批准建立“金砖国家未来网 增长做出了重要贡献。中国国家
络研究院”，决定在工业互联网、 主席习近平多次参加金砖国家领
人工智能、网络与信息安全等领 导人会晤，为金砖合作凝聚金砖
域开展国际合作。这些倡议与举 精神，为推动金砖机制创新完善、
措为金砖国家下一个十年打造创 保持金砖合作前进方向贡献了中
新未来注入了强劲活力。
国智慧与中国力量。当前，中国
正进一步深化改革、扩大开放，
要实现上述目标，金砖国家
这将为金砖国家提供更大的发展
必须坚定奉行多边主义和国际关
系基本准则，反对霸权主义和强 空间。需要指出的是，作为金砖
权政治，推动国际秩序朝着更加 五国中最大的经济体，中国始终
公正合理的方向发展。金砖五国 坚持平等原则和协商一致原则，
同世界的联系日益紧密，它们就 在推动金砖国家构建新型国家关
事关国际和平与发展问题共同发 系方面做出了表率。
未来十年，将是世界经济新
声，共提方案，符合国际社会期
旧动能转换、国际格局和力量对
待。早在 2017 年，金砖国家领
导人第九次会晤中提出的“金砖 比加速演变、全球治理体系深刻
重塑的十年。金砖国家只要顺应
+”模式，拓展了金砖合作的全
球朋友圈。今年 7 月，金砖国家 历史大势，把握发展机遇，团结
外长会再次强调捍卫多边主义， 应对挑战，就能在第二个“金色
支持联合国核心作用，维护以世 十年”里实现新发展，让自身的
贸组织为代表的多边贸易体制， 成色更加闪耀，为构建人类命运
维护新兴市场和发展中国家的共 共同体发挥更大作用。
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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

