


“Ao passo lerdo das horas, fui, pouco a pouco, crescendo...
Enquanto os piás virão homens, há homens envelhecendo
A vida é que nem o mate, que principia espumando.
Sacia a sede da alma e, aos poucos, vai se lavando” .

“在时间缓慢的时候，我⼀点⼀点地成长......
虽然piastres会来男⼈，但男⼈会⽼化
⽣命就是没有交配，开始发泡。
它熄灭了灵魂的渴望，逐渐清洁⾃⼰。“

O Primeiro e o Último Mate - Nilton Ferreira (Rodrigo Bauer/ Vantuir Santos Caceres). 33º Carijo da Canção Gaúcha - Palmeira das
Missões - RS - 2018. Composição premiada com o Primeiro Lugar e Melhor Trabalho Poético. Pela primeira vez o festival teve a apresentação

de um chinês, o jornalista Oscar (Yuan Yiping), que acompanhava o grupo da CCDIBC em visita a Palmeira das Missões-RS. 



Diário chinês...



Apresentação





Pequim e Xangai





5º DIA

CHEGADA NA CHINA, PEQUIM
抵达中国，北京

SAÍDA DE SÃO PAULO
从圣保罗出发



COMO PRIMEIRA AGENDA NA CHINA, O GRUPO CONHECEU DOIS SÍMBOLOS 
HISTÓRICOS: A MURALHA E A CIDADE PROIBIDA

A GRANDE MURALHA

 Grande Muralha da China é uma série de fortificações feitas de 
pedra, tijolo, terra compactada, madeira e outros materiais, geralmente 
construída ao longo de uma linha leste-oeste através das fronteiras 
históricas do norte da China para proteger os Estados e impérios 
chineses contra as invasões dos vários grupos nômades das estepes da 
Eurásia, principalmente os mongóis. Várias muralhas estavam sendo 
construídas já no século VII a.C., que mais tarde foram unidas e tornadas 
maiores e mais fortes, no que agora é referido como a Grande Muralha. 
Especialmente famosa é a muralha construída entre 220 e 206 a.C. por Qin 
Shi Huang, o primeiro Imperador da China. Pouco desta muralha 
permanece nos dias atuais. Desde então, a Grande Muralha foi 
reconstruída, mantida e melhorada; a maior parte do trecho existente é da 
dinastia Ming (1368-1644). Outras finalidades da Grande Muralha 
incluíram controles de fronteira, permitindo a imposição de direitos sobre 

mercadorias transportadas ao longo da Rota da Seda, a regulação ou o 
encorajamento do comércio e do controle da imigração e da emigração. 
Além disso, as características defensivas da Grande Muralha foram 
reforçadas pela construção de torres de vigia, quartéis de tropas, 
estações de guarnição, capacidade de sinalização por meio de fumaça ou 
fogo e o fato de que o caminho da Grande Muralha também servia como 
um corredor de transporte. A Grande Muralha estende-se de Dandong, no 
leste, ao Lago Lop, a oeste, ao longo de um arco que delineia 
grosseiramente a borda sul da Mongólia Interior. Um abrangente 
levantamento arqueológico, usando tecnologias avançadas, concluiu que 
as muralhas da dinastia Ming tem um total de 8.850 quilômetros de 
extensão. Esta é composta por 6.259 km de seções da muralha em si, 359 
km de trincheiras e 2.232 km de barreiras defensivas naturais, como 
montanhas e rios. Outra pesquisa arqueológica descobriu que toda a 
muralha, com todos os seus ramos, mede 21.196 km.

5º DIA

PRIMEIRO DIA
第⼀天

GRUPO VISITA MURALHA E CIDADE PROIBIDA



CIDADE PROIBIDA

 A Cidade Proibida foi o palácio imperial da China desde meados da 
Dinastia Ming até ao fim da Dinastia Qing. Fica localizada no centro da 
antiga cidade de Pequim, acolhendo atualmente o "Palácio Museu". O 
título de Cidade Proibida surgiu pelo facto de somente o imperador, sua 
família e empregados especiais terem permissão para entrar no conjunto 
de prédios do palácio. Trata-se de uma cidade dentro de outra cidade. 
Sede de um governo burocrático que comandou o império mais populoso 
da Terra, é o maior palácio do planeta, cujos rumores sempre apontavam 
a existência de 9.999 divisões. 

Durante séculos, apenas a família do imperador, além dos oficiais e 
empregados mais graduados tinham permissão de entrar no local. 
Qualquer outra pessoa que ousasse atravessar seus portões sem a 
devida autorização, era sujeita a uma execução sumária e dolorosa. 

Construído entre 1406 e 1420, o complexo consiste em 980 edifícios 
sobreviventes, com 8.707 salas e 720.000 metros quadrados. O complexo 
exemplifica a arquitetura palaciana tradicional chinesa, tendo exercido 
influências culturais e arquitetônicas desenvolvidas na Ásia Oriental e um 
pouco por todo o lado. A Cidade Proibida foi declarada Património Mundial 
da Humanidade em 1987, estando listado pela UNESCO como a maior 
coleção de antigas estruturas de madeira preservadas no mundo.

5º DIA

Pequim é a capital da República Popular da China e uma das metrópoles mais 
populosas do mundo, com mais de 21 milhões de habitantes. A cidade, localizada no 
norte da China, é governada como uma municipalidade diretamente controlada 
pelo governo nacional, com 14 distritos urbanos e suburbanos e dois condados 
rurais. O município de Pequim é cercado pela província de Hebei, com exceção das 
municipalidades vizinha de Tianjin, ao sudeste. A cidade é a segunda maior do país 
por população urbana, depois de Xangai, e é o centro político, cultural e 
educacional do país. É a sede da maioria das grandes empresas estatais chinesas e 
um importante polo de rodovias nacionais, vias expressas, ferrovias e redes 
ferroviárias de alta velocidade. O Aeroporto Internacional de Pequim é o segundo 
mais movimentado do mundo por tráfego de passageiros. A história da cidade 
remonta a mais de três milênios. Como a última das quatro grandes capitais antigas 
da China, Pequim tem sido o centro político do país por grande parte dos últimos 800 
anos. A cidade é famosa por seus opulentos palácios, templos, parques, jardins, 
túmulos, muralhas, portões e por seus tesouros artísticos e universidades, que a 
tornaram um centro cultural na China. A Encyclopædia Britannica observa que 
"poucas cidades no mundo serviram por tanto tempo como a sede política e o centro 
cultural de uma área tão imensa como a da China". Pequim tem sete Patrimônios 
Mundiais classificados pela UNESCO: a Cidade Proibida, o Templo do Céu, o Palácio 
de Verão, os Túmulos Imperiais das Dinastias Ming e Qing, o Zhoukoudian, a Grande 
Muralha e o Grande Canal.



 A China é o maior parceiro do Brasil na área de 
alimentos. E tem a maior empresa do mundo no setor, a 
COFCO, que já possui unidades no país. Para avançar 
numa nova agenda, a missão brasileira foi recebida na 
sede da COFCO em Pequim, pela alta cúpula da estatal 
chinesa. No primeiro dia de agenda de reuniões.

O responsável pela COFCO na Europa, sr. Wei Zeng, 
acompanhado de dois diretores, recebeu o grupo do 
Brasil, em agenda que incluiu almoço na empresa, tratou 
da importância do Brasil para seu planejamento e novas 
ações, destacando que pretende conhecer mais e fechar 
novas parcerias com o Brasil.

5º DIA

SEGUNDO DIA
第⼆天

COFCO FECHA PARCERIAS COM MISSÃO BRASILEIRA
MAIOR EMPRESA DE ALIMENTOS DO MUNDO ASSINA CARTA DE INTENÇÕES



O grupo do Brasil fez uma breve explanação do potencial da produção de 
alimentos do país, com destaque para as regiões representadas do Rio 
Grande do Sul. Cada prefeito e empresário destacou os produtos mais 
potenciais, entre eles a erva-mate, a soja, o amendoim, o leite, os citros.

Na pauta a necessidade de se criar uma relação mais próxima entre os 
chineses e os brasileiros, entre quem produz e quem compra. Proposta 
que foi aceita pela estatal, que se mostrou muito interessada em criar um 
novo ambiente de negócios, inclusive, para produtos industrializados, 
que possam ser vendidos até nos supermercados chineses.

O grupo do Brasil foi muito bem recebido e o diálogo foi de alto nível, com 
registro de intenções assinados entre as partes. Com destaque para:

A - Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO com objetivo a promover a 
aproximação entre produção e venda direta à China, por meio da Bolsa de 
Alimentos;

B – Abertura de canal para produtos industrializados brasileiros, com foco 
na presença e disponibilidade na China, em cadeias de supermercados e 
empresas alimentícias e para consumidor final.

O COFCO é um dos maiores grupos de comercialização de alimentos da China e um 
dos maiores do mundo, pronto para construir corredores alimentares ainda mais 
estáveis entre as principais áreas de produção e os mercados emergentes. 
Fundada em 1949, a COFCO tornou-se uma fornecedora líder de agro-produtos com 
grãos, óleo, açúcar e algodão, com seu core business e escopo de negócios, desde 
produtos de marca até serviços financeiros e imóveis. Atualmente, COFCO tem 
volume de negócios anual total de 150 milhões de toneladas, uma capacidade de 
armazenamento global de 31 milhões de toneladas, uma capacidade de 
processamento anual de 90 milhões de toneladas e um porto anual capacidade de 
trânsito de 65 milhões de toneladas. Somente na China, a COFCO possui uma 
capacidade de processamento integrada de mais de 60 milhões de toneladas, com 
produtos cobrindo todas as principais categorias de consumo diário chinês, 
incluindo arroz, trigo, milho, óleo e oleaginosas, açúcar, algodão, produtos cárneos, 
laticínios, vinho, chá e assim por diante. A COFCO tem 2,3 milhões de pontos de 
venda determinais nas 952 cidades de grande e médio porte da China e em mais de 
10.000municípios e vilarejos, capazes de fornecer aos consumidores um 
suprimento suficiente de alimentos seguros e de qualidade o ano todo. COFCO 
desempenha um importante papel de apoio na manutenção da estabilidade do 
mercado de grãos e petróleo da China. É líder do setor em arroz, trigo, milho, óleo e 
sementes oleaginosas, açúcar e algodão em mais de 140 países e regiões do 
mundo. Mais de 50% de sua receita operacional de negócios vem do exterior. A 
COFCO produz produtos alimentícios embalados de alta qualidade e criou várias 
marcas de alta qualidade cobrindo petróleo, produtos lácteos, carne, vinho e chá, 
das quais Fortune, Mengniu, Greatwall e ChinaTea são as mais influentes. Também 
tem serviços financeiros adequados às necessidades de desenvolvimento agrícola, 
formando seus próprios fundos, agentes de negociação de futuros, seguros, 
consultoria de gerenciamento de risco, bancos, fundos e outros serviços 
financeiros.
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 No segundo dia de visita em Pequim, na China, o grupo do Brasil 
conheceu o DISTRITO DE HUAIROU. Um dos mais importantes da capital 
chinesa. A missão foi recebida pelas autoridades locais, entre elas a Sra. 
Zhang Ru Xin, secretaria do partido comunista, sr. Sun Xue Jun, sr. Li Shu 
Min, vice prefeito, e Feng Jian Qiang, responsável pela promoção 
internacional.

O grupo brasileiro foi saudado pela secretaria do partido comunista, sr. 
Zhang Ru Xin, como de sorte, pois parou a chuva. Ela ressaltou as 
potencialidades do distrito, destacando que é uma área ambientalmente 
desenvolvida, uma das melhores de Pequim e da China. 

Um polo de desenvolvimento tecnológico e de atração de indústria de 
tecnologia e turismo. 

E propôs uma parceria para criação de uma Plataforma entre o Brasil, 
com destaque para as regiões representadas na missão e o Distrito de 
HUAIROU, com a instalação de uma área de exposição fixa ou de evento, 
para promoção das empresas e produtos do Rio Grande do Sul.

Por parte do grupo do Brasil foi mostrado o potencial na produção de 
alimentos, com destaque também para a atração de novos investimentos 
industriais. A região mostrou que é possível receber um parque com 
empresas de tecnologia chinesas.

5º DIA

TERCEIRO DIA
第三天

MISSÃO VISITA DISTRITO DE HUAIROU, EM PEQUIM
GRUPO CONHECEU AS POTENCIALIDADES E RECEBEU PROPOSTA PARA CRIAÇÃO 

DE PLATAFORMA CONJUNTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS



Outro ponto de destaque foi à possibilidade de criar um espaço para a 
região divulgar seus produtos e serviços, inclusive, na área de cultura e 
educação. Com a realização de um evento para investidores no mês de 
novembro, data em que a China realiza a maior feira de impostação do 
mundo.

Por fim, o grupo do Brasil conheceu as linhas gerais para implantação de 
uma usina de lixo, com tecnologia chinesa. O que implicará na realização 
de projeto e visita da empresa à região.

Na agenda final no Distrito, o grupo brasileiro conheceu a sede da APEC - 
Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que é um fórum de 21 países-
membros localizado no Círculo do Pacífico, que visa promover o livre 
comércio e a cooperação econômica em toda a região da Ásia-Pacífico, e 
a Rota da Seda, que tem foco no investimento em infraestrutura, 
educação, materiais de construção, ferrovia e rodovia, automóvel, 
mercado imobiliário, rede elétrica e ferro e aço. Algumas estimativas já 
listam a Iniciativa da nova rota como um dos maiores projetos de 
infraestrutura e investimento da história, abrangendo mais de 68 países, 
incluindo 65% da população mundial e 40% do PIB mundial a partir de 
2017. Ambas as iniciativas estão estabelecidas no Distrito de HARINOU, 
com destaque para a sede que recebe as cúpulas mais importantes 
destas representações. Que foram visitadas pela missão brasileira.

Huairou New Town é um dos eixos mais importantes da NOVA ROTA DA SEDA DA 
CHINA, e um importante componente do centro de comunicação internacional de 
Pequim. Huairou é uma das quatro novas cidades nas quais Pequim (GOVERNO 
CENTRAL) concentrará seus esforços de desenvolvimento, com destaque para a 
Nova Zona Huairou para Indústrias Culturais, Científicas e Tecnológicas de Alto 
Padrão, com o seguinte posicionamento estratégico: centro internacional de 
comunicação e convenções da capital, a base de inovação científica e tecnológica, 
o centro de cinema, televisão e cultura, e o distrito modelo amigável da indústria e 
habitação da capital. Com foco também em desenvolver a Zona de Demonstração 
Ecológica do Lago Yanqi, o Parque de Ciência e Educação Huairou da Academia 
Chinesa de Ciências, e a Zona de Indústria de Cinema e TV da China (Huairou), a fim 
de desenvolver vigorosamente indústrias de ponta, como finanças, cultura, turismo 
e ciência e tecnologia. Na área de agricultura, o Distrito de Huairou aderiu ao 
conceito de desenvolvimento de eficiência produtiva e está desenvolvendo 
vigorosamente aspectos da agricultura de recursos ecológicos, agricultura com 
produtos de alta qualidade, fazendo um esforço total para promover a 
industrialização agrícola.

5º DIA

Como resultado da agenda foi acordado o seguinte:

A – Parceria para criação de PLATAFORMA fixa para promoção de 
produtos/serviços de empresas e do poder público.

B – Oferta de espaço para promoção da região por meio de evento para 
investidores e sociedade chinesa. A possibilidade de o distrito receber 
um evento que reproduziria um Centro de Tradições Gaúchas.

C – Implantação de uma usina de lixo na região, após apresentação de 
projeto detalhado da produção de lixo por cidade/região e formato de 
usina.



 Para fechar com chave de ouro a passagem por Pequim, capital 
politico-administrativa da China, a missão brasileira foi o destaque em 
noite de gala, promovida pela revista GLOBAL ELITE MAGAZINE AGENCY, 
uma das mais importantes pontes de mídia e agencia de negócios entre 
investidores chineses com o mundo.

A noite reuniu lideranças do Partido Comunista, empresários, 
investidores, representantes de embaixadas, intelectuais, 
representantes de ministérios e da defesa, artistas e as mais importantes 
mídias da China, como a CCTV, maior tevê da China e do mundo, e a 
Agência Xinhua, maior da China.

O grupo brasileiro fez uma apresentação robusta das potencialidades do 
Brasil e da região, recebendo saudação calorosa dos presentes. Para o 
secretario do Partido Comunista, responsável pelas finanças e 
desenvolvimento, que já foi representante da china na ONU, Sr. Zhengyan 
Chen, o Brasil tem muito que ajudar a China e a China ao Brasil, 
principalmente esta região tão rica em alimentos.

Também participaram da cerimônia o ex-vice-presidente do PCC, Sr. 
Chen Guomin, o ex-vice-ministro das Ferrovias, Sr. Guo Lin, presidente da 
Academia chinesa de Ciências de gestão, Sr. Tian Zhiqiang, o ex-diretor 
do Departamento Estadual dos Correios da China, Sun Wenjun, Academia 
chinesa de Ciências instrumento Universitário, Professor Dong Chuan, 
ex-vice-ministro das Relações Exteriores e Secretário do PCC, Sr. LI Shao-
Qing, o ex-vice-ministro do Ministério de informações, Sr. Jia Huai, 
também membro do CCPIT chinês, Sr. Wangjing Zhong, gerente geral da 
Xinhua News Agency, o presidente da China-África Trade Promotion 
Association, Sr. Liu Jianjun, a editora da revista Elite Global, sra. Yin Wei.

As autoridades do Brasil foram muito homenageadas, com destaque para 
a entrega de pinturas do mestre Wang Jimin, um dos mais importantes 
pintores da China, que tem programa de artes na CCTV.

O evento foi destaque na mídia chinesa. E colocou a missão na agenda de 
importância da elite financeira e política chinesa. E terminou com a 
assinatura de acordo.

A – Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO para promoção da região para 
investidores na China. Com realização de eventos e aproximação com o 
governo da China e abrir com essa divulgação uma porta de promoção 
dos produtos, projetos e serviços da região.

5º DIA

QUARTO DIA
第四天

GRUPO É HOMENAGEADO EM EVENTO COM 100 INVESTIDORES
REPRESENTANTES DO PARTIDO COMUNISTA E DE TODAS AS ESFERAS DA CHINA 

PARTICIPAM DE EVENTO EM TORNO DA MISSAÕ BRASILEIRA



 Com o objetivo de conhecer o interior da China, seus novos fluxos 
de investimentos, com especial destaque para ver de perto a malha 
logística da China, a missão brasileira percorreu cerca de 1300 km, com 
velocidade em torno de 300 a 350 km hora.

A viagem de cerca de cinco horas mostra o interior da China, sua área 
agrícola, as novas cidades em construção, suas rodovias, o cotidiano 
rural, além de parques industriais.

A China construiu em seu território uma rede de ferrovias de alta 
velocidade com mais de 16.000 km, que passam pelos mais variados 
relevos e climas. O país desenvolveu esta tecnologia de forma endógena, 
através de processos de engenharia reversa. Paralelamente a isto, seus 
engenheiros foram criando inovações que lhes tornou extremamente 
competitiva neste setor.

A construção de grandes obras de infraestrutura está diretamente ligada 
à tradição cultural da China Imperial. Naquela conjuntura, a construção 
dos Grandes Canais de Irrigação possibilitou assegurar a dimensão e 
unificação do território chinês, conectando os excedentes produtivos de 
arroz das terras irrigáveis ao sul do país, com o Norte mais seco e que 
apresentava problemas de segurança alimentar.

No contexto atual, o país possui 121.000 quilômetros de ferrovias, 
constituindo 60% do total global. Os chineses têm o objetivo de estender a 
sua rede de ferrovias de alta velocidade para um total de 30.000 
quilômetros, incluindo os países situados em seu espaço regional 
imediato. A construção de ferrovias de alta velocidade parece ser o foco 
inicial da Nova Rota da Seda (“Belt and Road Initiative”).

5º DIA

QUINTO DIA
第五天

MISSÃO CONHECE SISTEMA DE TREM-BALA E LOGÍSTICA 
GRUPO FEZ A LINHA PEQUIM-XANGAI, UMA DAS MAIS CONCORRIDAS DA CHINA



 Como parte da aproximação entre o Brasil e a China na área do meio 
ambiente, a missão brasileira foi recebida na sede da indústria SAFBON, 
gigante na área de saneamento e tratamento de água e esgoto, com sede 
em Xangai, pela sua diretoria formada pelo presidente, sr. Alexander 
Wong, acompanhado do vice-presidente, Gabriel Lok, e do sr. Wenjun 
Guan, representando o Partido Comunista em Liantang Town, que fica no 
distrito de Qingpu, em Xangai.

Fundada há 21 anos, a SAFBON é líder de mercado na China, com ações 
em bolsa, e tem presença global nos EUA, Europa, Ásia e América do Sul, 
com mais de 500 projetos já implantados nas áreas de tratamento 
industrial de água e esgoto, público e privado, dessalinização e flotação. 
Atua em mais de 165 países. A empresa busca fazer muitas parcerias com 
o Brasil e ajudar a solucionar problemas na área de meio ambiente, com o 
uso das suas tecnologias.

A direção da companhia saudou a presença da missão brasileira, 
destacando sua atuação em soluções para os problemas ligados ao meio 
ambiente, com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em 
parcerias com vários países, por meio até de fusões e aquisições.

O grupo brasileiro destacou que a área do meio ambiente é estratégica. 
Mostrou os dados da região, que é líder em produção agrícola, mas que 
precisa de parcerias na área do meio ambiente.

SEXTO DIA
第六天

MISSÃO VISITA GIGANTE CHINESA DE MEIO AMBIENTE
COM SEDE EM XANGAI, SAFBON É LÍDER DA INDÚSTRIA DE SANEAMENTO E 

TRATAMENTO DE ÁGUA NA CHINA



A SAFBON é uma das empresas chinesas que estão mudando a imagem 
do país na área de meio ambiente. Sua tecnologia, que usa membranas, 
consegue baixar o custo para despoluição e tratamento da água/esgoto. 
O que pode ajudar no enfrentamento dos problemas que possuem a 
região no Brasil. Além de poder trabalhar projetos na área de tratamento 
de dejetos animais, um grande gargalo para as cidades com grandes 
rebanhos suínos e da cadeia do frango, por exemplo.

O diretor da SAFBON da área de dessalinização, sr. Xiao Bo, apresentou o 
processo químico de uso de membrana e como essa tecnologia está 
sendo incorporado em vários países.

Na pauta foi discutida a possibilidade da região ser uma porta de entrada 
para a empresa no Brasil, tendo os mais de 80 municípios como base de 
projeto de saneamento – o que pode gerar a abertura de um escritório ou 
até uma planta na região. O que será detalhada e apresentada à empresa 
chinesa.

Ficou acordada a seguinte parceria:

A - Parceria para elaboração de projeto conjunto para a região na área de 
meio ambiente, por meio da implantação de sistemas tecnológicos para 
despoluição de áreas, saneamento básico e tratamento de água. Com 
destaque para elaboração de soluções voltadas às áreas de dejetos de 
animais.

A SAFBON WATER TECHNOLOGY, Inc. (SWT) é uma fornecedora global de soluções 
integradas para sistemas avançados de tratamento de água e esgoto. A empresa 
dinâmica tem mais de 30 anos de experiência no mercado de tratamento de água e 
efluentes com capacidades de engenharia inigualáveis. Fornece uma solução de 
fonte única para o projeto, fabricação, financiamento, comissionamento e operação 
de todos os tipos de tecnologias de tratamento de água e efluentes, incluindo 
filtração convencional, ultra/ microfiltração, biorreatores de membrana e 
dessalinização com osmose reversa. Seus sistemas incorporam uma ampla gama 
de tecnologias de tratamento para garantir a conformidade com os requisitos 
regulatórios e de clientes.



 Um centro de exposição no coração de Xangai. Esta é a 
oportunidade oferecida à missão brasileira. O grupo foi recebido pela alta 
cúpula do Pavilhão de Exposição de Xangai, o GPTC, entre eles o sr. 
Xiankun Yu, diretor do GPTC, de Dong Jianping, membro do Comitê e vice-
prefeito de Township e o presidente do GPTC sr. Su Juping, presidente da 
Comissão Conjunta Ásia-Europa de Comércio e Investimento, e de Lu 
LiXing, vice-diretor da China (Shanghai) Zona De Livre Comercio, da 
Comissão de Comércio de Shanghai do Distrito De Pudong.

Além de conhecer o espaço, o grupo do Brasil teve oportunidade de 
receber proposta para que o pavilhão receba uma área especial do Brasil. 
Proposta que foi assinada entre os representantes da missão e 
responsáveis pelo Pavilhão.

O GPTC é uma área com vários serviços, desde alfandegários até 
shopping. Os cerca de 400 hectares prontos estão localizados em área 
estratégica, perto do aeroporto (10km), da Disneylândia chinesa (20km) e 
de rodovias que interligam a cidade de Xangai. O espaço também será 
uma plataforma tecnológica, pois os produtos poderão ser acessados 
pela internet. Além de hotéis, área logística, escritórios e exposição. Com 
zero imposto. E armazenamento com capacidade para receber produtos 
e distribuir para o pavilhão e para China. Para alimentos, por exemplo, 
haverá uma área integrada.

SEXTO DIA
第六天

MISSÃO BRASILEIRA CONHECE ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES
GPTC XANGAI ABRE OPORTUNIDADES PARA EXPOSIÇÃO FIXA DOS PRODUTOS DO 

BRASIL, COM LINHA ESPECIAL DE US$ 1 BILHÃO



Para o presidente do GPTC, o Brasil pode liderar espaço no pavilhão, pois 
o espaço tem todas as condições de receber os produtos brasileiros e 
abrir mercado para os serviços do Brasil. E da cultura também.

Foi acordada a seguinte agenda:

A – Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO para parceria em promoção de 
produtos da região, com base em linha de U$ 1 bilhão, que se destinará 
para compra direta de produtos do Brasil, com foco em produtos 
industrializados e commodities. Dessa forma, este intercâmbio permitirá 
que os setores se organizem na região, por meio da Bolsa de Alimentos, e 
forneçam estes produtos ao mercado chinês.

B – Criação de um espaço fixo para o Brasil, em especial para a região, 
dentro do GPTC, que promoverá a exposição e eventos contínuos dos 
produtos e serviços do Brasil.

C – Promoção da cultura da região por meio da presença fixa de artistas e 
da gastronomia, voltada tanto para investidores como para o público em 
geral, visto que o GPTC é um espaço de 400 hectares, com shopping, área 
de logística, hotelaria, alfândega, entre outros

Zona de livre comércio e centro de exposições

Zona de Livre Comércio de Xangai (Xangai FTZ ou SFTZ, oficialmente Zona Piloto de 
Comércio Livre da China (Xangai). É uma zona de livre comércio em Xangai , na 
China. Em 22 de agosto de 2013, o Conselho de Estado aprovou a criação da SFTZ. 
Oficialmente lançado em 29 de setembro de 2013 com o apoio do primeiro - ministro 
chinês, Li Keqiang , é a primeira zona de livre comércio na China continental. A área 
integra quatro zonas alfandegárias existentes no distrito de Pudong - Zona Franca 
de Waigaoqiao, Parque de Logística de Comércio Livre Waigaoqiao, Área Portuária 
de Livre Comércio de Yangshan e Pudong Zona de comércio livre abrangente do 
aeroporto. Desde 21 de abril de 2015, as áreas da Shanghai FTZ são expandidas, 
incluindo a Zona Financeira e Comercial de Lujiazui , a Zona de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico de Xangai Jinqiao (antiga Zona de Processamento de 
Exportação de Jinqiao) e o Parque de Alta Tecnologia de Zhangjiang.



 Com o objetivo de promover a região para receber novos 
investimentos industriais, o grupo brasileiro visitou a empresa SHIBANG 
INDUSTRY & TECHNOLOGY GROUP (SBM), gigante na produção de 
máquinas para produção de areia, asfalto, entre outros minerais, 
presente em 23 países, nos principais continentes.

A missão foi recebida por Jinguo yang, presidente, e Scott Yang, diretor 
geral de relações internacionais, que apresentaram a empresa e as 
oportunidades que podem ser feitas com o Brasil. Mostrando exemplos de 
grandes obras já realizadas, em Xangai, Pequim, e outras grandes 
cidades do mundo, que incluem aeroportos, fábricas, e com clientes como 
a sul-coreana Sansung e a chinesa Baosteel.

O grupo brasileiro destacou o potencial da região, com destaque para 
produção de pedras preciosas e área de minérios, que podem ser 
utilizados. E o interesse em resolver problemas de logística, tanto em 

Shibang Industrial Technology Group

Desde 1987, a SBM sempre esteve comprometida com a fabricação de 
equipamentos de britagem de mineração, equipamentos de produção de areia e 
equipamentos industriais de moagem nas últimas três décadas, fornecendo 
soluções de materiais de areia de alta qualidade e equipamentos de última geração 
para rodovias, ferrovias, água e eletricidade. Outros projetos de grande escala. 
Assim como o corte e a moagem cuidadosa e elaborada, a SBM tornou-se uma 
empresa de alta tecnologia que integra pesquisa, produção, vendas e serviços após 
anos de desenvolvimento constante, brilhando no mercado internacional como uma 
empresa icônica entre a indústria de máquinas de mineração da China.

áreas urbanas como nas áreas rurais, para escoamento da safra, ambas 
dependentes de uma nova malha asfáltica.

Um dos itens tratados está à formação de uma parceria com a região para 
avaliação do potencial existente em minérios e também a possível 
instalação de uma planta da empresa no Brasil. Outra oportunidade é a 
formação de consórcios pra atuação em asfalto nas cidades utilizando a 
tecnologia da SBM.

Agenda acordada:

A – Parceria na elaboração de projeto de mapeamento das necessidades 
da região na área de asfalto/minérios e setor de construção civil. O 
objetivo é fazer um intercâmbio com os municípios/consórcios e 
empresas privadas para implantação de uma fábrica ou de um escritório 
para venda dos maquinários. E de projeto conjunto dos municípios para 
programa de melhoria das vias ou de novas coberturas alfabéticas, com 
possível parceria e financiamento da China.

SÉTIMO DIA
第七天

MISSÃO VISITA EMPRESA DE MÁQUINAS E TECNOLOGIA
SBM É LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE MÁQUINAS DE MINERAÇÃO



 Tonar as cidades mais inteligentes, com o uso de tecnologias é 
um dos objetivos da visita da missão brasileira à empresa FOSHAN 
NINGYU SCIENCE & TECHNOLOGY, que fica no distrito de Nantong, em 
Xangai.

O grupo foi recebido pela sra. Xu Ai Min, diretora do Comitê para Hong 
Kong, Macau e Taiwan da cidade de Nantong, pelo sr. Zhu Huichong, 
presidente da Foshan Ningyu Science & Technology, e Chen Wei, 
representante do governo municipal de Nantong, responsável pelas 
relações internacionais.

Zhu Huichong, presidente da Foshan Ningyu Science & Technology, fez 
uma apresentação do cenário de energia ao longo dos anos. E fez o 
registro desta mudança por meio das tecnologias em torno do Led. A 
empresa foca em produzir soluções para resolver os problemas das 
cidades e das empresas na área de iluminação, mas agregando outras 
funções necessárias, como monitoramento e wi fi.

As soluções envolvem melhoramento do transporte público, pois a 
iluminação correta favorece melhor fluidez no trânsito e evita acidentes. 
Outro ponto é a questão econômica, que transforma a cidade, com seu 
embelezamento, mas que gera o desenvolvimento e atração de negócios. 
O que gera benefícios para o poder público, com a economia de gastos, 
pois uma melhor iluminação tecnológica baixa os custos da iluminação 
pública.

MISSÃO CONHECE CIDADE INTELIGENTE NA CHINA
EMPRESA FOSHAN NINGYU É LIDER DE MERCADO NA CHINA E UMA DAS MAIORES 

EMPRESAS DE LED E TECNOLOGIA PARA ÁREAS URBANAS DO MUNDO

SÉTIMO DIA
第七天



O grupo brasileiro apresentou a região e as necessidades nesta área de 
iluminação, o que envolveria mais de 80 municípios. Além da demanda do 
setor industrial local e dos agricultores. A FOSHAN atua em iluminação 
para estradas, portos, fábricas, aeroportos, espaços públicos, 
residências e uma variedade de funções. O que pode ser uma grande 
parceria para resolver os problemas da região com iluminação.

Essa parceria entre a FOSHAN e a missão brasileira envolverá uma visita 
da empresa ao Brasil, com a apresentação de projeto técnico das 
necessidades da região.

Pauta acordada:

A – Parceria para criação de Cidades Inteligentes, por meio da 
implantação de projetos nas áreas de iluminação, wifi e monitoramento. 
Estabelecer uma área de intercâmbio com os municípios e empresas 
interessadas, o que pode resultar na abertura de um escritório ou uma 
fabrica na região, com assistência técnica de 20 anos. E a possibilidade 
de o financiamento da implantação do Led e da infraestrutura de Cidade 
Inteligente ser feita pela troca de alimentos, via Bolsa de Alimentos.

Foshan Ningyu Science & Technology Inc. é uma das mais importantes empresas de 
desenvolvimento e tecnologia na área de soluções de energias públicas e privadas. 
Criada em 2004, a empresa já atende mais de 22 províncias (Estados) na China. Com 
destaques para iluminação pública com postes inteligentes, que reúnem captação 
de energia solar, monitoramento com câmeras e wi-fi. Também com destaque nas 
parcerias para preparação de projetos de implantação de iluminação em led para 
cidades e empresas. Outro destaque da sua atuação está no desenvolvimento de 
Cidades Inteligentes, com as mais avançadas técnicas de desenvolvimento de alta 
tecnologia.



OITAVO DIA
第⼋天

 Um antigo sonho, o Hospital Regional foi tema de reunião que 
envolveu representantes do governo, em Xangai, que trataram das 
possibilidades em torno do projeto e o que poder ser feito, a partir de 
parceria com a China. O encontro reuniu o chefe do CCPPC de Shanghai, 
Jiangsu Haimen, o sr. Chen, representante do prefeito do distrito de 
Songjiang, o sr. Wang, representante do governador da província de 
Fujian.

O grupo de autoridades chinesas foi acompanhada na reunião do sr. Tu 
Jie, um famoso mestre de artes industrial cujas esculturas em madeira 
ganharam muitos prêmios internacionais e são coletadas por muitos 
museus estrangeiros. A reunião ocorreu no Museu de Arte 
Contemporânea de Xangai, um dos mais famosos da China, que tem 
algumas coleções, deste mestre em esculturas em madeira, que tem 
séries avaliadas em cerca de US$ 10 bilhões. E é um grande benemérito 
de obras sociais, já tendo feito doações para a ONU. E que gostou muito do 
projeto de ter um hospital com medicina chinesa no Brasil.

O grupo do Brasil apresentou o projeto do Hospital Regional e do Hospital 
em Tenente Portela – para possível parceria em doação ou tecnologia –, 
envolvendo parte de medicina ocidental e com a inclusão de medicina 
chinesa.

A partir de projeto já desenvolvido por médicos chineses no Brasil, o 
Hospital Regional recebeu sinal verde para ter uma parceria forte do 
governo de Xangai e Fujian, provinciais que contam as mais modernas 
tecnologias na área médica, que sugeriu uma rápida missão técnica para 
conhecer este sistema e verificar o que pode ser replicado no Brasil, 
neste hospital. E que o governo contribuirá para levar estas tecnologias 
para o Hospital Regional.

MISSÃO TRATA DE PARCERIA E INVESTIMENTO PARA O 
HOSPITAL REGIONAL EM PALMEIRA

GRUPO CONHECE O MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE XANGAI



Assim concordaram:

A – Abertura do sistema de saúde de Xangai para receber missão técnica 
para conhecimento da tecnologia e possíveis parcerias. Agenda envolveu 
representantes do governo, empresários e beneméritos. O governo local 
possui um dos sistemas mais avançados do mundo, podendo colaborar 
com equipamentos, financiamento e formato duplo, com medicina 
chinesa e ocidental.

B – Visita ao Museu de arte Contemporânea de Xangai, no qual o grupo foi 
recebido pelo seu criador e diretor, um dos mais importantes artistas da 
China. Uma ponte para os artistas da região e de possível exposição no 
Brasil.



MUNICÍPIO: CASEIROS

 O prefeito Léo Tessaro, representando a AMUNOR, apresentou o 

diferencial do município, com destaque para sua localização, tendo como 
eixo forte a agricultura, em especial a agropecuária. Mostrou a variedade 
da produção local, com ênfase nas culturas de grãos como soja, milho e 
trigo. E também a bovinocultura leiteira, os aviários, a fruticultura, entre 
outras frutas e olerícolas. Deixou abertas as portas para investimentos 
das empresas e do governo chinês, principalmente, na ampliação da área 
de produção de grãos, com uso de novas tecnologias. E espera dar 
continuidade nos projetos solicitados, tanto para o próprio município, 
como nos que serão realizados conjuntamente. Com destaque para sua 
região agregada de municípios. E os produtos do município foram 
apresentados, por meio de amostras.

Administração: Prefeito Léo Tessaro

Site: http://www.caseiros.rs.gov.br/



 O prefeito Jurandir da Silva, representando a AMUCELEIRO, 

destacou os potenciais do município, bem como da região que congrega. 
De olho no país que mais consome alimentos do mundo, deu destaque 
para a agricultura e a pecuária, em especial a indústria da erva-mate, 
apresentando Bicaco como a "Capital Nacional da Erva-Mate", mas deu 
ênfase a força do munícipio na produção de alimentos, em destaque a 
soja, o Trigo, o milho e o feijão. Aproveitou as exposições para deixar 
espaço para o município receber a planta de centros de pesquisas em 
alimentos, além de outras indústrias. O Rodeio da cidade foi destaque em 
vídeo apresentando na China. E os produtos do município foram 
apresentados, por meio de amostras.

Administração: Prefeito Jurandir da Silva

Site: www.coronelbicaco.rs.gov.br/

MUNICÍPIO: CORONEL BICACO 



MUNICÍPIO: LIBERATO SALZANO

 O prefeito Gilson de Carli, também presidente da AMZOP, 

apresentou Liberato Salzano, destacando sua diversificação, que 
abrange várias culturas como citros, hortifrutigranjeiros, gado de leite, 
cana de açúcar, fumo, parreiras, entre outros, como chave para atração 
de novos investimentos, além da própria região, como bem ressaltado na 
apresentação entregue para as autoridades e empresários na China. 
Tratou de setores estratégicos que devem ser trabalhados, entre eles a 
iluminação pública (LED), o Hospital Regional, a nova concepção de 
desenvolvimento para a região, com esta nova parceria com a China. 
Estando o munícipio aberto a receber parcerias para impulsionar sua 
indústria e setor de agricultura. E os produtos do município foram 
apresentados, por meio de amostras.

Administração: Prefeito Gilson de Carli

Site: www.liberatosalzano.rs.gov.br



MUNICÍPIO: NOVA BOA VISTA

 O prefeito Daniel Thalheimer mostrou-se muito entusiasmado 

com a possibilidade do município receber novos investimentos da China. 
Também apresentou Nova Boa Vista como possível polo para expansão 
de culturas e de atração de empresas. Reforçou a importância da 
agropecuária, além da produção agrícola (soja, milho, trigo), a 
suinocultura, a bovinocultura de leite e fruticultura, mel e derivados, 
vinhos artesanais, produção de peixes, cana de açúcar e derivados. 
Reforçou o convite, também feito por todos os integrantes da missão, para 
que as empresas e o governo possam visitar a região e sua cidade. Para 
devolver toda a recepção tão distinta que recebeu na China. E os produtos 
do município foram apresentados, por meio de amostras.

Administração: Prefeito Daniel Thalheimer

Site: www.novaboavista.rs.gov.br



MUNICÍPIO: NOVO BARREIRO 

 O prefeito Edinaldo Rupolo Rossetto mostrou o forte do 

município, com a exposição da erva-mate, oferecendo aos chineses até a 
degustação do chimarrão, que contou com a ajuda de toda a missão. E a 
sugestão de criação de um do Centro Tecnológico da Erva Mate. 
Reforçando o potencial deste produto, o que agrega toda a região. E da 
possível parceria com a China para introdução da erva-mate na 
alimentação chinesa. O que foi muito bem aceita. Também reforçou a 
bacia leiteira, a suinocultura, além de grãos (milho, soja e trigo), de 
bovinos e suínos. Novo Barreiro está disposto a dar prosseguimento nesta 
parceria, para geração de investimentos e recepção de projetos em 
tecnologia e outros.

Administração: Prefeito Edinaldo Rupolo Rossetto

Site: www.novobarreiro.rs.gov.br/portal/



MUNICÍPIO: PALMEIRA DAS MISSÕES 

 O secretário da fazenda do município, Silvestre Becker, 
representando o prefeito, destacou os setores estratégicos do município 
e da região, com destaque para a indústria de transformação, da 
construção civil, do comércio, de serviços, da agropecuária e da extração 
vegetal, caça e pesca. Sua forte produção de soja, e de outras culturas 
(milho, trigo e aveia), as cadeias do leite e de suínos. Palmeira está aberta 
a receber novos investimentos e ser um hub na região para o 
desenvolvimento de novas parcerias, com ênfase em projetos mais 
urgentes, como o próprio Hospital Regional e o reforço em áreas-chaves, 
como iluminação pública e as trocas no setor de alimentos. Reforçou o 
convite para que breve a região possa receber visitas dos empresários e 
investidores chineses.

Administração: Prefeito Eduardo Russomano Freire (advogado)

Site: www.palmeiradasmissoes-rs.com.br



MUNICÍPIO: SAGRADA FAMÍLIA 

 O prefeito Marcos do Nascimento Santos mostrou as 

potencialidades do seu município, em especial da agricultura, da 
suinocultura, da agroindústria, com papel relevante da agricultura 
familiar e abatedouro de peixes. A produção de alimentos foi destaque em 
sua exposição para empresários e investidores chineses, ressaltando 
produtos que são exportados e que podem ter um volume maior, como 
carne, soja, feijão e leite. Abriu as portas do município para receber 
investimentos e com potencial na agregação de projetos públicos e 
privados. E os produtos do município foram apresentados, por meio de 
amostras.

Administração: Prefeito Marcos do Nascimento Santos

Site: www.sagradafamilia.rs.gov.br



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS MISSÕES 

 O prefeito Silvio Pedrotti de Oliveira apresentou o município, 

seus diferenciais, com destaque, principalmente, na cultura do 
amendoim, muito destacado pelos chineses em sua apresentação. O 
prefeito reforçou a forte agricultura, com destaque para produção de 
lavouras temporárias (soja, milho, trigo, leite, avicultura, suinocultura e 
mandioca). Também reforçou o papel da fruticultura (laranja, uva, 
tangerina, figo e limão). E a cultura da erva-mate, com excelente 
produção. E o potencial turístico, em especial o rural ecológico. E os 
produtos do município foram apresentados, por meio de amostras. Deixou 
a cidade e a região para receber investimentos chineses, principalmente 
na indústria de alimentos.

Administração: prefeito Silvio Pedrotti de Oliveira

Site: www.saojosedasmissoes.rs.gov.br



 Os três representantes da Confederação Brasileira 

Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação 

da CUT (CONTAC), Nelson Moreli, secretário de Política Sindical, 

Osvaldo Teófilo, secretário de Relações Internacionais, e Josimar 

Luiz Cecchin, secretário de Juventude, abriram suas falas ressaltando a 

figura do presidente da entidade, Siderlei de Oliveira, como um grande 

visionário, sendo a ponte entre a CONTAC e a China, por meio da parceria 
com a CCDIBC.  Falaram da importância da CONTAC no cenário sindical 
brasileiro, com destaque para o setor de Alimentação, com a 
representação de mais de quatro milhões de trabalhadores no Brasil. 
Citando algumas das grandes empresas que eles possuem trabalhadores 

representados. Além de enfatizar a importância das relações diretas com 
a China, na promoção de uma nova forma de parceria. A criação da Bolsa 
de Alimentos da Terra ao Prato e as ações para aproximar quem produz de 
quem compra estão entre as prioridades. Levando em conta a soberania e 
o respeito ao trabalhador e suas condições de trabalho. Entre os produtos 
destacadas estiveram o café, principalmente, de Minas Gerais, em suas 
várias opções. E o leite, com destaque para o pó – que está em alta na 
China. Também foram mostradas opções de investimento em plantas 
frigoríficas e na pujança do setor no Brasil. O que foi muito bem visto pelas 
empresas na China, com destaque para a estatal COFCO, a maior 
empresa de alimentos do mundo.  

ENTIDADE: CONTAC



 O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) foi 

representando por Romário Rosseto, liderança nacional, que mostrou a 

capilaridade da entidade no Brasil, em que estão em 17 estados, e no 
Mundo, por meio de associações internacionais que participam. No foco a 
concretização da Bolsa de Alimentos, que será uma ponte entre quem 
produz e quem compra, mas também será um canal para projetos e 
demandas do setor de Alimentos no país. Para o dirigente, a China 
representa uma clara opção pelos trabalhadores e o MPA se colocou a 
disposição para juntos com a CONTAC e as autoridades presentes 
encaminhar os pleitos para avançar numa relação de ganha-ganha. E 
para que os pequenos agricultores tenham espaço para seus produtos, 
gerando renda e qualidade de vida para suas famílias.     

ENTIDADE: MPA



ANGELO BUSANELLO
 Apresentou o potencial da sua empresa na área de 
comercialização de grãos na região, tendo prestado serviços para 
empresas chinesas, com a COFCO. E se colocou a disposição para 
tratativas na expansão de sua empresa com investidores chineses, além 
de deixar espaço para novos serviços, que podem surgir a partir de 
parcerias, em especial no setor agrícola de tecnologia.

EMPRESA: ABC AGRÍCOLA



ANDERSON BRAUCKS
 Mostrou a potencialidade da sua empresa e sua capilaridade na 
região. Aberta a receber novos investimento e parceiros. Também 
apresentou, em algumas oportunidades, o projeto de apoio ao hospital de 
Tenente Portela, que é presidido voluntariamente a mais de 11 anos pela 
sócia proprietária da empresa. 

EMPRESA: BRAUCKS AGRONEGÓCIOS



GELSON JOSE FERRARI
 Apresentou as possibilidades de parceria entre a Cresol e a China, 
sendo uma das mais importantes cooperativas de credito na região sul, 
com mais de 500 mil associados. E mostrou um panorama da região e do 
Brasil, principalmente no setor de agricultura. Também reforçou a 
importância de projetos de parceria, como o do hospital de Tenente 
Portela. 

EMPRESA: CRESOL



FABIO HU
 Para o presidente da Câmara de Comércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil-China (CCDIBC), Fabio Hu, que organizou a missão, 
esta é uma etapa necessária para quem deseja, de fato, fazer negócios 
com a China. E esta etapa passa pela ida ao País, mas que não pode se 
restringir a uma feira. Tem que conhecer os empresários, os investidores, 
o governo, as empresas, as cidades, os espaços culturais, a história da 
China. E ver de perto como os chineses estão se relacionando com o 
mundo. E desenvolvendo suas próprias soluções. E enfrentando seus 
problemas. Esta missão da região da Produção, de Celeiro e da Norte 
Riograndense, junto com a CONTAC e o MPA, é inédita. E fez uma 
caminhada de abertura de portas. E a China ficou muito feliz. Voltamos 
com muito trabalho pela frente. Esperamos e torcemos para que esta 
missão seja a primeira de muitas, que os projetos transformem o sonho 
em realidade. E que ganhem os dois povos, chineses e brasileiros. 

CCDIBC



DOCUMENTOS
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1 – COFCO, MAIOR EMPRESA DE ALIMENTOS DA CHINA E DO MUNDO (PEQUIM)
 A - Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO com objetivo a promover a aproximação entre produção e venda 
direta à China, por meio da Bolsa de Alimentos;  
 B – Abertura de canal para produtos industrializados brasileiros, com foco na presença e disponibilidade 
na China, em cadeias de supermercados e empresas alimentícias e para consumidor final;

2 – DISTRITO DE HUAIROU NEW TOWN, UM DOS MAIS IMPORTANTES EM DESENVOLVIMENTO E PLATAFORMA 
DE INVESTIMENTOS DE PEQUIM E DA CHINA (PEQUIM)
 A – Parceria para criação de PLATAFORMA fixa para promoção de produtos/serviços de empresas e do 
poder público.
 B – Oferta de espaço para promoção da região por meio de evento para investidores e sociedade chinesa. 
A possibilidade de o distrito receber um evento que reproduziria um Centro de Tradições Gaúchas.  
 C – Implantação de uma usina de lixo na região, após apresentação de projeto detalhado da produção de 
lixo por cidade/região e formato de usina.  

3 – GLOBAL ELITE MAGAZINE AGENCY, MAIOR REVISTA DE INVESTIMENTO DA CHINA
 A – Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO para promoção da região para investidores na China. Com 
realização de eventos e aproximação com o governo da China e abrir com essa divulgação uma porta de 
promoção dos produtos, projetos e serviços da região. 
 B – Evento contou com a alta cúpula do Partido Comunista da China, por meio de seu diretor financeiro e 
econômico, bem como de representantes de empresários, investidores, academia, artistas, mídia e intelectuais.  

4 – SAFBOM, UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (XANGAI)
 A - Parceria para elaboração de projeto conjunto para a região na área de meio ambiente, por meio da 
implantação de sistemas tecnológicos para despoluição de áreas, saneamento básico e tratamento de água. Com 
destaque para elaboração de soluções voltadas às áreas de dejetos de animais. 

5 - GPTC XANGAI, MAIOR CENTRO DE PROMOÇÃO DE XANGAI E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO (XANGAI)
 A – Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO para parceria em promoção de produtos da região, com base em 
linha de U$ 1 bilhão, que se destinará  para compra direta de produtos do Brasil, com foco em produtos 
industrializados e commodities. Dessa forma, este intercâmbio permitirá que os setores se organizem na região, 
por meio da Bolsa de Alimentos, e forneçam estes produtos ao mercado chinês.   
 B – Criação de um espaço fixo para o Brasil, em especial para a região, dentro do GPTC, que promoverá a 
exposição e eventos contínuos dos produtos e serviços do Brasil.
 C – Promoção da cultura da região por meio da presença fixa de artistas e da gastronomia, voltada tanto 
para investidores como para o público em geral, visto que o GPTC é um espaço de 400 hectares, com shopping, 
área de logística, hotelaria, alfândega, entre outros. 
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6 – SBM, EMPRESA DE MÁQUINAS E TRATAMENTO DE MINERAIS (XANGAI)
 A – Parceria na elaboração de projeto de mapeamento das necessidades da região na área de 
asfalto/minérios e setor de construção civil. O objetivo é fazer um intercâmbio com os municípios/consórcios e 
empresas privadas para implantação de uma fábrica ou de um escritório para venda dos maquinários. E de 
projeto conjunto dos municípios para programa de melhoria das vias ou de novas coberturas alfabéticas, com 
possível parceria e financiamento da China.     

7 – FOSHAN NINGYU, EMPRESA DE LED E CIDADE INTELIGENTE (XANGAI)
 A – Parceria para criação de Cidades Inteligentes, por meio da implantação de projetos nas áreas de 
iluminação, wifi e monitoramento. Estabelecer uma área de intercâmbio com os municípios e empresas 
interessadas, o que pode resultar na abertura de um escritório ou uma fabrica na região, com assistência técnica 
de 20 anos. E a possibilidade de o financiamento da implantação do Led e da infraestrutura de Cidade Inteligente 
ser feita pela troca de alimentos, via Bolsa de Alimentos.

8- ENCONTRO COM GOVERNO E EMPRESÁRIOS (EM XANGAI)
 A – Abertura do sistema de saúde de Xangai para receber missão técnica para conhecimento da 
tecnologia e possíveis parcerias. Agenda envolveu representantes do governo, empresários e beneméritos. O 
governo local possui um dos sistemas mais avançados do mundo, podendo colaborar com equipamentos, 
financiamento e formato duplo, com medicina chinesa e ocidental.
 B – Visita ao Museu de arte Contemporânea de Xangai, no qual o grupo foi recebido pelo seu criador e 
diretor, um dos mais importantes artistas da China. Uma ponte para os artistas da região e de possível exposição 
no Brasil. 
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 Todos os acordos assinados e as parcerias propostas envolvem o retorno de cada uma destas 
empresas/governos ao Brasil, com visita especial à região.

E para cada parceria e acordo assinado caberá à missão brasileira elaborar os projetos técnicos 
necessários, com o suporte da China e da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China 
(CCDIBC). 
A janela de oportunidades aberta requer ações práticas e rápidas, pois a China, por meios de representantes do 
governo, investidores e empresários, está disposta a desenvolver parcerias sólidas, em áreas estratégicas. 

E cabe ao grupo do Brasil que esteve na China liderar este novo status nas relações em sua região, além de 
ter claro que há possibilidades concretas a partir das parcerias e acordos assinados, algo inédito, em se tratando 
das entidades envolvidas: CONTAC, MPA, AMZOP, AMUCELEIRO E AMUNOR, além de outras cidades e entidades 
que podem se juntar a esta iniciativa. 
O povo chinês e brasileiro, em especial o gaúcho, possui laços fortes que são a base para este novo cenário de 
trocas, que não pode se apequenar diante das grandes oportunidades nesta parceria com o país que mais cresce 
no mundo. E este novo olhar deve considerar a soberania de cada parceiro, reconhecendo as suas 
potencialidades e complementariedades. 

E juntos trabalhar em projetos técnicos, que envolvem novas visitas e o recebimento das empresas 
chinesas na região.  

AMZOP
 AMUCELEIRO

AMUNOR
 CONTAC

MPA
 CASEIROS

CORONAL BICACO
 LIBERATO SALZANO

NOVA BOA VISTA
 NOVO BARREIRO

PALMEIRA DAS MISSÕES
 SAGRADA FAMÍLIA

SÃO JOSE DAS MISSÕES
 EMPRESÁRIOS DA REGIÃO NAS ÁREAS DE GRÃOS E CRÉDITO 
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