
CEBC REALIZA REUNIÃO BILATERAL EM PEQUIM 
Encontro terá a presença do Vice-Presidente da República, Michel Temer 
 
 
 
O Conselho Empresarial Brasil-China realizará, nesta sexta-feira (8), em Pequim, sua Reunião 
Bilateral Anual. O evento contará, na solenidade de abertura, com a presença do Vice-
Presidente da República, Michel Temer, que está em visita oficial à China. Foram confirmadas, 
ainda, por parte do Governo brasileiro, as presenças do Ministro da Agricultura, Antônio 
Andrade, do Ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, do Secretário Executivo 
do MDIC, Ricardo Shaefer, dentre outros. O encontro será conduzido pelos Presidentes das 
seções brasileira e chinesa, do CEBC, Embaixador Sergio Amaral e Liu Mingzhong, 
respectivamente.  
 
Esse encontro anual tem por objetivo promover o diálogo entre as empresas brasileiras e 
chinesas, associadas ao Conselho, sobre as respectivas experiências no âmbito do comércio 
sino-brasileiro, visando o fortalecimento do intercâmbio econômico e empresarial Brasil-China.  
 
A reunião do Conselho será seguida de um seminário sobre oportunidades para investimentos 
chineses, no Brasil, cujo foco será apresentar projetos nas áreas de infraestrutura, como 
rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, e nos segmentos do agronegócio. Além das empresas 
brasileiras que integram o Conselho, foram confirmadas as presenças de 138 executivos 
chineses, representantes de 68 empresas chinesas interessadas nesses setores. 
 
Na ocasião, haverá palestras da Senadora Kátia Abreu, Presidente da Confederação Nacional 
da Agricultura, do Sr. Luiz Pereira, Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central e do Sr. 
Paulo Sérgio Passos, da Empresa de Planejamento e Logística, além do Embaixador Clodoaldo 
Hugueney, que deixou recentemente a Embaixada do Brasil, em Pequim. 
 
Após o seminário, os participantes seguirão para um jantar em homenagem ao Vice-Presidente 
da República, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cujo 
objetivo é abrir oportunidades de negócios para o agronegócio brasileiro no mercado chinês. 
 
Os eventos ocorrem às margens da III Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e 
Cooperação (Cosban), realizada em 06 de novembro, e principal foro de negociação entre as 
duas nações com vistas a solucionar impasses e estreitar a cooperação em diversas áreas. 
 
 
 


