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CCDIBC	Lidera	Delegação	Política	e	Empresarial	do	
Brasil	a	Visitar	a	China	e	Alcança	Resultados	
Frutíferos	Construindo	Parcerias	no	Delta	

do	Rio	Yangtze (FTZ)	e	em	Hubei



A Câmara de Comércio de
Desenvolvimento Internacional China-Brasil
liderou uma delegação composta por políticos
e empresários brasileiros que visitou a China na
segunda quinzena de maio de 2019. Visitaram
Xangai, Jiangsu, Zhejiang, Hubei e outros locais,
durante a visita, realizaram visitas econômicas,
negociações de projetos, participando de
fóruns e assinando acordos, alcançaram
resultados frutíferos. A delegação é composta
pelo presidente da Frente Parlamentar China-
Brasil do Rio Grande do Sul, representantes da
Associação Paulista de Municípios(APM),
presidente da CCDIBC, e empresários
brasileiros. É uma delegação de porte, e
recebeu calorosas recepções de governos e
instituições locais e assinaram uma série de
acordos de cooperação e promoveu
intercâmbios e cooperação entre a China e o
Brasil nos campos da economia, comércio,
cultura e ciência e tecnologia.

A Câmara de Comércio de
Desenvolvimento Internacional China-Brasil
liderou uma delegação composta por políticos e
empresários brasileiros que visitou a China na
segunda quinzena de maio de 2019. Visitaram
Xangai, Jiangsu, Zhejiang, Hubei e outros locais,
durante a visita, realizaram visitas econômicas,
negociações de projetos, participando de fóruns
e assinando acordos, alcançaram resultados
frutíferos. A delegação é composta pelo
presidente da Frente Parlamentar China-Brasil
do Rio Grande do Sul, representantes da
Associação Paulista de Municípios(APM),
presidente da CCDIBC, e empresários
brasileiros. É uma delegação de porte, e
recebeu calorosas recepções de governos e
instituições locais e assinaram uma série de
acordos de cooperação e promoveu
intercâmbios e cooperação entre a China e o
Brasil nos campos da economia, comércio,
cultura e ciência e tecnologia.



O presidente da CCDIBC, Sr. Fabio
Hu ao falar dos objetivos desta viagem disse, o
Brasil e a China são ambos países em
desenvolvimento, e que a parceria estratégica
entre os dois países é globalmente atraente e
traz novas oportunidades e desafios. No
entanto, os dois países se conhecem muito
pouco sobre as realidades do outro, e a CCDIBC
vem promovendo ativamente intercâmbios
entre os governos e empresariados. A
participação da Frente Parlamentar Brasil-China
do Rio Grande do Sul à China da iniciada feita
por mim e preparada pelo presidente da Frente,
deputado Jefferson Fernandes, para promover
um novo diálogo entre o Rio Grande do Sul e a
China. A comunidade política e empresarial
daquele Estado está muito consciente da
importância de manter uma relação próxima
entre o Brasil e a China e, por isso, apoiou
repetidamente as iniciativas da Câmara de
Comércio (CCDIBC) de visitar a China. Os
integrantes da delegação também incluíram os
prefeitos da Associação Paulista dos Municípios
do Estado de São Paulo – APM, e a comunidade
empresarial.
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Após a chegada da delegação política e
empresarial brasileira à Shanghai, em 22 de maio
de 2019, o primeiro evento foi visitar o Shanghai East
Hospital. Na manhã do mesmo dia da chegada, a
delegação foi recebida calorosamente pelos líderes do
hospital. Durante a visita, apresentaram operação,
estrutura e tecnologias utilizadas pelo hospital. Os
amigos brasileiros admiram profundamente o progresso
da medicina chinesa, especialmente o efeito mágico da
medicina tradicional chinesa. O Brasil é o país com o
maior número de espécies biológicas do mundo, possui
ricos recursos fitoterápicos e os hospitais públicos
brasileiros integraram a acupuntura ao sistema de
tratamento, de modo que há muito espaço para
cooperação entre os dois países. O Deputado Jefferson
disse que convidaria especialistas do Shanghai East
Hospital para lecionar técnicas no Brasil e apresentará
uma proposta para promover intercâmbios e
cooperação de vários hospitais do Rio Grande do Sul
com o Shanghai East Hospital, com foco na introdução
da medicina tradicional chinesa e da acupuntura na
China. Para o benefício dos pacientes locais e do
público.

PRIMEIRO DIA



Em 23 de maio, a delegação política e
empresarial brasileira foi convidada a visitar a sede
do Governo do Distrito de Songjiang, em Xangai, e foi
recebida calorosamente pelos dirigentes locais.
Durante o intercâmbio, o presidente Fabio Hu da
CCDIBC disse que o Brasil é o quinto maior país do
mundo e o maior da América do Sul, possui uma
vasta floresta amazônica, e a beleza da natureza e
criações naturais se manifestam vividamente. O povo
brasileiro tem uma amizade fraterna com o povo
chinês, a China é o principal parceiro comercial do
Brasil. Na última década, a China tem sido o maior
comprador e investidor do Brasil. O Rio Grande do
Sul, a terra natal do Sr. Jefferson, chefe da delegação,
é uma das 27 unidades da federação (estados) do
Brasil, localizada no sul do Brasil, com 497 cidades e
a econômica é baseada principalmente na
agricultura (soja, trigo, arroz e milho), pecuária e
indústria (couro e calçados, alimentos, têxteis,
madeira, metalurgia e química), com 90.000 hectares
de vinhedos, e uma produção anual de 400 mil
toneladas de vinhos, representando cerca de 90% da
produção brasileira.

SEGUNDO DIA
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Naquela tarde, a delegação política e empresarial brasileira
participou da reunião de diálogos do maior centro comercial do mundo, o
SPM World Trade Center, e assinou uma cartas de intenções com as empresas
relevantes na compra de produtos brasileiros no valor de US$ 3 bilhões.
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No dia 24 de maio, a delegação visitou a cidade de Hai'an, na Província de
Jiangsu, e se reuniu com os líderes da cidade. Depois visitou a zona de construção e
desenvolvimento da cidade, que é um futuro projeto de reconstrução. Além das máquinas
usadas para produzir tecidos, também está na vanguarda a produção de móveis e produtos
de madeira. Representantes empresariais estão extremamente interessados em alimentos
brasileiros e acabam de realizar uma feira de importação de produtos do estrangeiros.

TERCEIRO DIA



No dia 25 de maio, a delegação de
políticos e empresários foi à cidade de
Tongxiang, na Província de Zhejiang, esta é uma
cidade com grande potencial de
desenvolvimento do futuro, a Conferência
Mundial da Internet estava sendo realizada.
Existem 1.300 empresas no local, estavam
testando 5G em locais públicos e utilizaram o
conceito de dados "estradas automáticas". Este
é um dos lugares mais modernos do mundo da
tecnologia. Em 2018, o volume comercial da
cidade com o Brasil chegou a cifra de US$135
milhões, e a taxa de crescimento atingiu
21,78% no primeiro trimestre deste ano,
mostrando uma tendência de crescimento
constante. A delegação realizou uma
conferência econômica e comercial na
prefeitura municipal e as partes apresentaram
suas respectivas situações e expressaram
disposições de cooperar.

QUARTO DIA
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À tarde, a delegação política e
empresarial participou do Fórum Econômico e
Comercial China-Brasil na cidade, e da
Cerimônia de Assinatura de Cidades Irmãs
entre Tongxiang e Santiago do RS, realizada na
Vila de Wuzhen. As autoridades municipais,
tais como, Yu Huiyou, Feng Zhonghai e Zhou
Min participaram da cerimônia.

Após a conclusão da Cerimônia de
Assinatura de Cidades Irmãs, as partes
planejam realizar várias formas de
intercâmbios e cooperações nas áreas de
economia, cultura e infraestruturas, promover
a prosperidade comum e desenvolvimento, e
alcançar uma cooperação ganho mútuo. Após
a cerimônia de assinatura, as partes também
realizaram negociações específicas.



QUINTO DIA

No dia 27 de maio, a delegação política e empresarial brasileira visitou a cidade de Huzhou
e realizou o Simpósio de Intercâmbio Econômico e Comercial “Um Cinturão, Uma Rota” Huzhou-Brasil.
No Simpósio, o presidente Fabio Hu destacou que desde que o presidente Xi Jinping propôs a estratégia
de desenvolvimento de “Um Cinturão, Uma Rota" em 2013, o Brasil, a nona maior economia do mundo,
é o país mais estratégico da América Latina e o mais importante parceiro comercial da China na América
do Sul. Além das commodities, o investimento da China no Brasil já inclui serviços, tecnologia, energia,
meio ambiente, educação e outros campos. De 2012 a 2016, as empresas chinesas investiram no Brasil
mais que o dobro que as empresas americanas, e a China se tornou a maior importadora de produtos
agrícolas brasileiros.
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Os representantes do município de
Huzhou apresentaram o ambiente de investimento
e setores de Huzhou no Simpósio. As partes
realizaram intercâmbios em profundidade sobre
indústria, ecologia, proteção ambiental, cultura,
educação, medicina e outros campos para explorar
e construir uma plataforma de troca de
informações abrangente de cooperação de
projetos para ambas as partes, que trará uma base
sólida à cooperação de ganho mútuo.

Durante a estada em
Huzhou, a delegação visitou as em´resas
Zhejiang Jumeijia Technology Co., Ltd.,
Huzhou Yida Express Elevador Co., Ltd.,
Xiangshun (Jiwei) International Cultural
Exchange Center. À tarde, participou de
reuniões com autoridades municipais
para discutir os produtos de intercâmbio
de interesses.



Após a conclusão da visita da delegação à
região do Delta do Rio Yangtze, chegou a Wuhan, capital da
província de Hubei, em 28 de maio, e foi calorosamente
recebida pelo governo municipal de Wuhan. O vice-
prefeito levou a delegação a visitar o showroom dos
produtos que mostram a potencialidade da Cidade e das
importações potenciais. Na noite do mesmo dia, o prefeito
ofereceu um banquete à delegação e apresentou a equipe
econômica e de promoção comercial da cidade.

Em 29 de maio, a Conferência Internacional de
Intercâmbio e Cooperação Econômica e Comercial de
Wuhan foi inaugurada. O Sr. Jefferson, chefe da delegação
política e empresarial brasileira, discursou na conferência:
“Estou muito feliz por viajamos pelos oceanos, vindo do
Brasil, América do Sul, à nação chinesa de antiga civilização
e nos reunimos nesta bela cidade de Wuhan para
compartilhar a amizade tradicional e buscar o
desenvolvimento comum. Quando pisamos nesta linda
terra, nos sentimos profundamente atraídos pelo grande
charme da cidade de Wuhan. O ambiente é bonito, a
econômica é dinâmica, o transporte é conveniente e as
pessoas amigáveis nos deixaram uma boa impressão.”
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O deputado Jefferson disse que, há mais de dez dias, a ministra da Agricultura
brasileira, Tereza Cristina, visitou a China. E do Brasil, Antonio Hamilton Martins Morão fez uma
visita oficial à China. Hoje, nós 32 pcinco dias atrás, a convite do vice-presidente chinês Wang
Qishan, o vice-presidente da República Federativa essoas da delegação política e empresarial
brasileira está visitando o município de Wuhan para conduzir intercâmbios e intercâmbios
econômicos e comerciais. Eu acredito que seja a extensão e expansão de visitas de alto nível, e
promoverão o desenvolvimento econômico dos dois países.



De acordo com o Jefferson, o Parlamento do
Estado do Rio Grande do Sul é composto por 55
deputados estaduais que representam quase 12 milhões
de habitantes do estado. Entendemos que Wuhan é um
ponto quente para o investimento, Wuhan é um ponto
quente para a cooperação, e Brasil e Wuhan podem
reforçar a cooperação, pois, os produtos possuem fortes
complementaridades. Após ouvir da apresentação do Sr.
Prefeito, fez-me mais confiante, Wuhan possui
infraestrutura completa, rede logística desenvolvida, e a
ciência e tecnológica são inovadoras, base sólida na
educação e assim por diante, e localizado no interior da
China, as empresas brasileiras de investirem em Wuhan,
seus produtos irradiarão para outras partes da China
amplamente. O e-commerce da China é desenvolvido, há
tecnologia de primeira qualidade, e muitas gente já está
comercializando através do uso do modelo de e-
commerce. Wuhan está realizando um projeto piloto de e-
commerce transfronteiriço, por meio deste modelo de e-
commerce transfronteiriço poderá permitir mais mais e
melhores produtos do Brasil entrar na China, beneficia a
população local. Hoje, a nossa delegação possui 33
membros, incluindo 10 representantes do governo e 23
representantes de empresariais, que são de saúde,
educação, alimentos, construção urbana, etc. Os produtos
que trazemos são frutas, sucos, produtos cárneos, cafés,
vinhos, mel, chá mate, etc., continuaremos em contato
com empresas de Wuhan na China para alcançar uma
cooperação ganho mútuo.
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Quando o Jefferson fez o discurso, vestiu uma roupa típica de de cowboy local,
tomou o chá característico "chá mate" do sul do Brasil, e mostrou os costumes locais do
Brasil, despertou a atenção de todos. Ele também disse que o Brasil é um reino do futebol, e
de música, a sua dança, seu cinema, o seu design artísticos atraem a atenção de pessoas
de todo o mundo com seu charme único. É uma parte importante da cultura e da arte
mundial. E convidou a todos cooperarem com empresas brasileiras e ofereceu boas-vindas
a visitar o Brasil.



A disposição da cooperação econômica e comercial do Jefferson
na conferência recebeu uma resposta calorosa e foi amplamente divulgada
para quase 900 milhões de pessoas através da mídia de notícias.
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Na Conferência de Cooperação Econômica e Comercial Internacional de Wuhan há
sessão de assinaturas de 20 projetos de investimentos, comércio internacional e da introdução
de talentos, envolvendo áreas de finanças, saúde, cultural e criativas, logística, proteção
ambiental, setor de serviços moderna. A delegação Gaúcha participou do fórum de
desenvolvimento e cooperação econômica e comercial China-Brasil e da cerimônia de
assinaturas, os participantes brasileiros incluem o presidente da Frente Parlamentar Brasil-
China do Rio Grande do Sul, Sr. Jefferson Oliveira Fernandes, Presidente da APM - Associação
Paulista dos Municípios, Sr. Carlos Alberto, e o Sr. Fabio Hu, Presidente da CCDIBC, e o Sr. Gerson
Ferrari, representante da empresarial brasileiro. Os representantes chineses nesta cerimônia de
assinaturas há empresas que constam na lista de Fortune 500 mundial e 30 executivos bem
conhecidos das empresas nacionais: Entre eles o Sr. Lu Jun - presidente do Grupo COFCO, e vice-
CEO Sr. Zhou Zheng do mesmo grupo; presidente Sr. Zhang Yin Qi - vice-presidente de Shanghai
Import Commodity Display Trading Co., Ltd.(SIET), Diretora Financeiro Sra. Yang Gewei, Ceo Sr.
Wu Weimin, Diretor de Operações Sr. Xu Yuming, Diretor de Marketing, Sr. Liu Mingyi, também
da SIET. Pariciparam também representantes de 20 embaixadas e consulados estrangeiros, 13
membros da delegação de Presidentes de Câmaras de Comércio de Hong Kong, 7 empresas de
renome de auto-peças, 11 empresas de máquinas e eletrônicos, 10 empresas de tecnologia
médica, 11 de química, 5 de materiais de construção, 9 de comercialização de alimentos, 2
empresas de vestuário, 18 empresas comerciais de negócios integrados, 6 bancos, 4
companhias aéreas, 7 de meios de comunicação, etc. Durante a conferência, a Secretaria de
Comércio Municipal de Wuhan e a CCDIBC assinaram um memorando de cooperação
econômica e comercial.



Disponível	para	download	em:	http://www.brasilchina.org.br
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