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Brasil e China iniciaram negociação de área de livre-comércio 

 

No dia 13 de novembro, em Brasília, no seminário do banco dos BRICS, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, afirmou que Brasil e China vem negociando área de livre 

comércio. Entretanto, o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, 

argumentou que, pelas regras do Mercosul, países-membros do bloco não podem firmar 

individualmente acordos bilaterais que envolvam eliminação de tarifas. Por fim, o 

presidente Jair Bolsonaro expressou apenas a intenção de ampliar e diversificar a 

relação comercial bilateral entre ambas as nações (Correio Braziliense – Política – 

14/11/2019; Estado de S. Paulo – Economia e Negócios – 14/11/2019; Folha de S. 

Paulo – Mercado – 14/11/2019). 

 

 

Brasil e China assinaram acordos para ampliar a cooperação 

 

Em Brasília, Brasil e China assinaram atos com o objetivo de ampliar a cooperação 

entre os dois países. Os acordos trataram de aspectos diversos, como setor de 

serviços, investimentos, transferência de pessoas condenadas, intercâmbio cultural e 

audiovisual, protocolos sanitários, planos agrícolas, medicina e cooperação entre 

autoridades de transporte. Ademais, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a China 

faz parte do futuro do Brasil (Correio Braziliense – Política – 14/11/2019). 

 

 

Bolsonaro repudiou a invasão à embaixada da Venezuela 

 

Em Brasília, por meio de mídia social, o presidente Jair Bolsonaro repudiou a 

interferência de autores externos com relação à invasão da embaixada da Venezuela no 

Brasil por representantes do presidente autoproclamado, Juan Guaidó. Além disso, 

Bolsonaro garantiu ter ordenado a adoção de medidas para resguardar a ordem política 

e evitar atos de violência, em conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas (Correio Braziliense – Mundo – 14/11/2019; Estado de S. Paulo – Política 

– 14/11/2019; Folha de S. Paulo – Mundo – 14/11/2019). 

 
 


