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Brasil e China assinaram acordo de cooperação internacional 

 

No dia 04 de dezembro, o presidente do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada 

(Ipea), Carlos von Doellinger, assinou um acordo de cooperação internacional com a 

Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica (Caitec). O 

acordo propôs que pesquisas conjuntas e trocas de conhecimento auxiliem Brasil e 

China no aprofundamento de relações bilaterais. O vice-presidente Hamilton Mourão 

destacou a importância da relação entre os países, já que a China é o principal parceiro 

comercial do Brasil há uma década. Mourão afirmou que os objetivos do Brasil para o 

aprofundamento das relações bilaterais são ampliar e diversificar exportações com 

agregação de valor; aumentar o volume; direcionar investimento chinês para áreas 

prioritárias e aprofundar a cooperação entre ciência, tecnologia e inovação entre os 

países (Correio Braziliense – Economia – 05/12/2019). 

 

 

Países do Mercosul assinaram acordos 

 

Nos dias 04 e 05 de dezembro, em Bento Gonçalves, durante cúpula de chefes de 

Estado, os países do Mercosul assinaram uma série acordos. Os acordos têm a 

intenção de aprimorar a integração entre os países-membros do bloco. Ademais, o 

Mercosul apontou intenção de diálogo com a Índia para ampliar o acordo de 

preferências tarifárias e aprofundar um acordo de livre-comércio com Israel (Estado de 

S. Paulo – Economia – 06/12/2019). 

 

 

Bolsonaro passou a presidência do Mercosul para Benítez 

 

No dia 05 de dezembro, em Bento Gonçalves, o presidente Jair Bolsonaro passou a 

presidência do Mercosul para o presidente do Paraguai, Abdo Benítez. Bolsonaro 

afirmou que o bloco não pode perder tempo, nem aceitar retrocessos ideológicos, se 

referindo à eleição na Argentina. Ademais, o presidente enfatizou a necessidade de 

enxugar ainda mais a estrutura do Mercosul e reduzir a tarifa externa comum (Folha de 

S. Paulo – Mundo – 06/12/2019). 

 

 

Bolsonaro apontou convergência nas agendas do Mercosul e do Brasil 
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Em Bento Gonçalves, o presidente Jair Bolsonaro apontou a convergência entre a 

renovação do Mercosul e a agenda brasileira de abertura comercial. A reunião foi 

importante para a reafirmação da agenda de recuperação do bloco (Estado de S. Paulo 

– Notas e Informações – 07/12/2019). 

 

 

Bolsonaro decidiu enviar Mourão à posse de Fernández 

 

No dia 09 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro decidiu enviar o vice-presidente 

Hamilton Mourão à posse do presidente da Argentina, Alberto Fernández (Estado de S. 

Paulo – Internacional – 10/12/2019; Folha de S. Paulo – Mundo – 10/12/2019). 

 

 

Bolsonaro declarou que não pretende brigar com ninguém 

 

O presidente Jair Bolsonaro destacou que não pretende brigar com ninguém, em 

comentário com relação a posse de seu homólogo da Argentino, Alberto Fernández. 

Bolsonaro afirmou que pretende fazer comércio com o mundo todo e declarou torcer por 

Fernández, já que, segundo o mandatário brasileiro, os números preveem maior 

dificuldade para o governo argentino em comparação ao brasileiro (Correio Braziliense – 

Mundo – 11/12/2019; Estado de S. Paulo – Internacional – 11/12/2019). 

 

 

Mourão compareceu à posse de Fernández 

 

Por meio de mídia social, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, após comparecer 

à posse do presidente da Argentina, Alberto Fernández, desejou que Brasil e Argentina 

construam relações melhores (Correio Braziliense – Mundo – 11/12/2019; Estado de S. 

Paulo – Internacional – 11/12/2019; Folha de S. Paulo – Mundo – 11/12/2019). 

 

 

Bolsonaro disponibilizou aeronaves para o Chile 
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No dia 10 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro disponibilizou aeronaves brasileiras 

ao governo do Chile para ajudar na operação de busca do avião desaparecido da Força 

Aérea Chilena (Folha de S Paulo – Mundo – 11-12-2019). 


