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O governo Chinês, através de seus estados, pretende realizar investimentos no Brasil, nos 

segmentos de energia e mineração, foi o que disse o senhor He Lianghui, Diretor Geral do 

Departamento de Comércio da Província de Yunnan, em palestra para empresários brasileiros, 

durante encontro, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. 

 

Os negócios neste segmento poderão receber recursos, pelas estimativas, superiores a 20 

bilhões de dólares, segundo senhor Lianghui,  chefe da delegação que chegou ao Rio de 

Janeiro para conhecer, de perto, a potencialidade do mercado  e o interesse do 

empresariado. Disse que a China pretende importar mais minério, de forma diferenciada, na 

diversidade extrativa nacional. 

 

A comitiva foi saudada pelo Consultor de Comunicação Licio Araujo, representando o Vice-

presidente do Conselho Superior, Marco Polo Moreira Leite. 

 

Em seguida, fez a apresentação dos chineses aos empresários presentes à reunião entre eles 

o Engenheiro Vicente Luiz Barbosa Marotta  executivo que vivenciou muitos anos na Cia.Vale 

do Rio Doce,  Ailton Dias e Paulo Santos, diretores da Câmara Brasil-Chile, Ex- Vice - ministro 

de Transportes, Claudio Ivanof e do Diretor do Instituto Virtual Internacional de Mudanças 

Globais da COPPE\UFRJ, Antonio Bogado, entidade que mantém convênio com as 

universidades chinesas, desde há muito. Atuou como Interprete o senhor David Xiang, 

correspondente de imprensa no Rio de Janeiro. 

 

O Diretor Presidente do Departamento  Internacional de Administração de Investimentos de 

Yunnan, Sr. Jio Tao, declarou seu interesse em investir, também, em Transportes, 

disponibilizando tecnologia moderna de eficiência comprovada. 



 

He Lianghui, Diretor Geral do Departamento de Comércio da Província de Yunnan e o empresário Luiz Augusto 

Themudo, promotor das grandes feiras internacionais de negócios. 

 

 

Mais de 20 milhões de dólares destinados a investimentos em mineração e energia 


