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APRESENTAÇÃO
Prezados parceiros da Câmara Brasil China,
Muito bem vindos à República Popular da China!
Desejamos uma ótima estadia e muito sucesso nos seus negócios.
Para tornar sua visita mais agradável, relacionamos a seguir algumas informações
importantes durante a sua permanência.
Em caso de dúvida não hesite em contatar nossa equipe, estamos aqui para
lhe ajudar.
Uma ótima viagem.
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A CHINA

Quando falamos sobre a República Popular da China não faltam superlativos. Tudo no país, também conhecido como “Império Central”, é de uma
escala gigantesca. Seja sua história, tamanho, economia, cultura e seu povo,
a China é um mundo em si só.
1.1 Geografia
Com 9,6 milhões de km² (13% maior que o Brasil), a República Popular
da China é o terceiro maior país do mundo. Compartilha sua fronteira com
14 países vizinhos: desde a selva no sudeste asiático, passando pelos Himalayas com a Índia, Deserto de Gobi com a Mongólia e o gelo da Sibéria
com a Rússia.
Apesar de diversas paisagens e biomas o país é composto principalmente
por planaltos e montanhas no oeste e terras mais baixas a leste. No sudoeste
conta com o pico mais alto do mundo: o Monte Everest (8.848 m). A China
também tem a segunda área mais baixa do mundo, com 154 metros abaixo
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do nível do mar, na depressão de Turpan.
Todos os rios correm para o leste, que é densamente povoado e possui
áreas agrícolas. O Rio Yang Tse (Rio Azul), com 6.380 km, corta o centro da
China, sendo o terceiro mais longo do mundo e uma das artérias centrais de
transporte do país.
1.2 Demografia
A população chinesa é a maior do mundo com 1,3 bilhões de pessoas, o
que representa 6,5 vezes a brasileira ou, aproximadamente, uma em cada
cinco pessoas na Terra. A maior parte dela são de jovens: Cerca de 21% dos
chineses tem menos de 14 anos; 71% entre 15 e 64 anos, e 8% com mais de
65 anos. Além disso, é uma população marcada pela diversidade, considerando suas 57 etnias diferentes, sendo a maioria da etnia Han.
Outra observação fundamental na sociedade local se refere à impressionante urbanização da população nos últimos 30 anos, a qual passou de 80%
rural e 20% urbano em 1980 para 50-50% em 2010. Quase 400 milhões de
pessoas saíram do campo e se tornaram moradores de algumas das maiores
metrópoles mundiais, alterando as características e relações das vidas do
povo chinês.
1.3 História
A China é considerada um dos quatro berços do homem moderno e a mais
antiga civilização viva do mundo. Sua história escrita tem mais de 3.500 anos e
é marcada por drásticas mudanças de poder entre facções rivais, por períodos de
paz e prosperidade, pela desintegração do império, por corrupção e subterfúgios,
e pela ascensão cíclica de líderes ambiciosos que instituíam um império novo.
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A escrita primitiva da China, que era feita em ossos e utilizava desenhos
simples para representar palavras, tornou-se a base da língua escrita chinesa: os ideogramas. Seu nome chinês, “zhong guo”, significa “país do meio”
ou “reino central”, pois os antigos chineses acreditavam que seu país era o
centro geográfico do mundo e a única cultura civilizada.
No princípio, os chineses viviam em pequenos diversos estados que se
transformaram em uma única nação, unificada há cerca de 2.000 anos. A
nação era governada por grupos familiares, as dinastias. Houve diversas dinastias, como Shang, Zhou, Han, Tang, Song, Yuan, Ming, e a última delas
a Qing.
O início do século 20 foi marcado por muitas mudanças, um período conturbado com sangrentos conflitos. Em 1912, houve a revolução republicana
liderada por Sun Yat-Sen, “pai“ da China pós imperial que derrubou a última
dinastia Qing do poder e fundou a República da China. Entretanto, uma república caracterizada por conflitos violentos e frágil controle sobre o território
que era dominado por senhores feudais em cada uma de suas regiões.
Em 1936 o país sofreu com a invasão japonesa, inicando a época de violência em massa que culminou na 2ª Guerra Mundial, encerrada apenas em 1945
com o rendimento dos países do Eixo. No entanto, o fim da guerra apenas
serviu para dar lugar a contínua guerra civil que já havia entre comunistas
liderados por Mao Zedong e nacionalistas do Ditador Chiang Kai-Shek e seu
partido do Kuomintang. Os comunistas foram vitoriosos em 1949 e assumiram poder na China continental, fundando o que conhecemos hoje como a
República Popular da China. Aos nacionalistas restou se refugiarem na ilha
de Taiwan, há cerca de 140 km da costa chinesa onde formaram um governo
paralelo e autônomo.
Durante os anos sob o governo de Mao, a China conseguiu reafirmar sua
soberania e se tornou forte militarmente, participando indiretamente na guer-
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ra da Coréia em 1953 e desenvolvendo a bomba atômica na década de 60,
porém, ainda mantinha-se fechada ao mundo na área econômico-comercial.
O regime comunista implementou uma série de novas políticas e projetos
radicais como, por exemplo, “o grande salto adiante” e a revolução cultural,
que prejudicaram no crescimento e desenvolvimento do país.
Esse rumo só começou a ser alterado com o reatamento dos laços com os
Estados Unidos, em 1972, promovido pela visita do Presidente Americano
Richard Nixon à China, e posteriormente, em 1976, com a morte de Mao
Zedong. A partir de então, iniciou-se uma era de distensão política com o
surgimento da liderança de Deng Xiaoping, que abriu a China para o mundo
e iniciou as reformas econômicas e sociais, as quais levaram o país a ser a
potência que é hoje.
1.4 Economia
Nos últimos 30 anos, a economia chinesa foi marcada pela transição de um
sistema com filosofia comunista, fechada e centralizada para um de filosofia
direcionada à abertura econômico-comercial e modernização, a qual foi alcançada através das reformas estruturais durante a liderança de Deng Xiaoping.
As reformas promoveram grande desenvolvimento do setor privado em parceria com empresas mistas e estatais com intuito de aumentar o comércio
exterior, principalmente as exportações, através de investimentos maciços,
atração de capital e empresas estrangeiras, além de grandes projetos na área
de infra-estrutura. Como resultado é notório um crescimento acelerado da
economia chinesa que faz com que até hoje, apesar de ser um país com sistema político comunista, esse sistema seja muitas vezes referido como “capitalismo com características chinesas”.
Em decorrência desse forte crescimento nos últimos 30 anos e protagonis-
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mo no cenário internacional, a China é hoje o principal parceiro econômico
para muitas nações, inclusive o Brasil. O país tornou-se membro da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001, e desde 1978, ano do início das
reformas econômicas, o seu PIB cresceu mais de dez vezes, aumentando em
média 10,5% ao ano, tornando-se também a nação com maior crescimento
econômico.
Atualmente é a segunda maior economia do mundo, com um PIB nominal
estimado em US$ 7,3 trilhões (2011), e estimativas de que se torne a maior
economia em 2020, superando os EUA. Este robusto crescimento econômico,
combinado com excelentes fatores internos como estabilidade política, infraestrutura de ponta, mão de obra qualificada e um mercado interno com grande
potencial de consumo, faz com que a China seja um dos melhores locais do
mundo para investimentos estrangeiros e fornecimento de novos produtos.
1.5 Política
O governo chinês é capitaneado por três principais organizações - o Partido Comunista Chinês (PCC), o Exército de Libertação do Povo (forças armadas) e o Conselho de Estado, em que quase todos os líderes militares e do
Conselho ocupam cargos de comando no Partido Comunista. Isso significa
que o Partido controla firmemente o sistema político chinês, sendo o PCC o
maior partido do planeta, com 80 milhões de afiliados. Recentemente houve
mudanças liberalizadoras abrindo lugar inclusive para empresários e outros
representantes da sociedade civil.
A constituição do país foi adotada em 1982 e estabelece o Congresso Nacional do Povo como a mais alta autoridade governamental, cujos membros
possuem mandatos de cinco anos. Os candidatos para o congresso são indicados pelo Partido Comunista e são eleitos por governos provinciais que,
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por sua vez, são eleitos indiretamente por governos locais.
O congresso desempenha funções legislativas e transmite os programas nacionais do governo aos outros órgãos governamentais. Na prática, o Conselho
de Estado é responsável pelas tarefas cotidianas do governo como o planejamento das atividades econômicas e políticas, além da elaboração e execução
de regulamentos administrativos. A organização é chefiada pelo primeiroministro chinês, o chefe de governo no país nomeado pelo Partido Comunista.
A China está dividida em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios
sob comando direto do Governo Central e 2 regiões administrativas especiais
(Hong Kong e Macau).
1.6 Clima
O clima na China, em geral, é o clima de monção continental, com grandes amplitudes térmicas. No norte e interior, o clima é continental; junto à Mongólia o clima
é árido, semi- desértico e desértico; já no sudeste e no sul o clima é tropical e úmido, do tipo monção. Nas bacias montanhosas e planaltos do interior os verões são
quentes, os invernos frios e a chuva escassa. Nas regiões do centro e sul, o clima é
quente e chuvoso em grande parte do país, com pouca diferença de temperatura entre
o norte e o sul.
A maior parte da população vive no Leste, especialmente nas planícies do Huang
He (rio Amarelo) e do Chang Jiang (o Iansequião), com os seus férteis solos. No hemisfério norte o inverno começa em dezembro e acaba em março. O vento frio chega
da Sibéria e do Planalto Mongol ao norte da China. O verão dura de julho a setembro.
Baseando-se na temperatura, pode-se dividir o território chinês em seis zonas:
faixa equatorial, zona tropical, zona subtropical, zona quente temperada, zona temperada e zona fria temperada.
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1.7 Visto
Cidadãos de todos os países necessitam de visto de entrada para a China e
esse dá acesso a todo o território chinês.
As regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, no entanto,
não exigem o visto por um período de até noventa dias de permanência em
suas cidades, mas uma vez que entrar na China e sair para Macau ou Hong
Kong e quiser retornar para qualquer local da China, será necessário obter
um novo visto, o qual poderá ser adquirido no aeroporto de Hong Kong ou
consulado, exceto se já possuir o visto de duas ou múltiplas entradas.
1.8 Dicas
Compras:

- Horários: A maioria das lojas da China costuma funcionar das 8h30 até
por volta de 20h, variando conforme o lugar. Alguns dos grandes shopping
centers de Pequim, Xangai e Hong Kong não fecham antes das 21h.
- Como pagar: A moeda chinesa é o Yuan, também conhecido como Renminbi (RMB). O câmbio pode ser feito na maioria dos bancos, nos aeroportos
e nos hotéis. Não é possível o a troca de Yuan para Real. São aceitos Euros
ou notas de Dólar novas (com a figura do rosto grande), mediante apresentação do o seu passaporte. Sugerimos considerar para pequenas despesas
pessoais uma quantia entre U$100 a U$150 por dia. Lembramos que o valor
máximo permitido por lei para cada viajante transportar ao exterior, sem declaração à Receita Federal é de R$ 10 mil. Cartões de crédito internacionais
(Visa, Amex, Diners e Mastercard) normalmente só são aceitos em hotéis e
em lojas e restaurantes internacionais. Alguns estabelecimentos chineses só
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aceitam pagamentos mediante cartões chineses (Unionpay) ou em dinheiro
- Como pechinchar: Pechinchar é uma prática comum na China, especialmente em feiras de rua, bazares e bancas de suvenires. Donos de barracas são famosos por cobrar do visitante varias vezes o preço “real”. Preste
atenção no que os outros pagam, especialmente chineses no local e evite
comprar na primeira loja.
Etiqueta nos Negócios:

- É sempre bom levar algumas lembranças para presentear os empresários chineses. É uma prática costumeira e ajuda a estreitar laços.
- Os melhores presentes devem ser dados para as pessoas de cargos mais altos.
- Vermelho é a cor de sorte (fortuna) para os chineses e, portanto, recomendase que embrulhe ou amarre seus presentes com detalhes em vermelho. Já a cor
branca significa luto (como preto no Ocidente), e, recomenda-se evitar.
- Os chineses evitam dizer “não” diretamente para não causar constrangimento.
- É muito importante a pontualidade nos compromissos com os chineses. Muitas vezes eles chegam antes do combinado.
- Durante as refeições, pode se criar uma relação de amizade e falar sobre assuntos amenos como família e viagens.
- Discussões sobre política em geral devem ser evitadas.
- O sobrenome chinês é sempre o primeiro a ser dito e a aparecer escrito nos cartões
e, somente depois vem o nome pessoal. Por exemplo: Quando se referir a alguém,
sempre use o primeiro nome do cartão. Ex: Hu Jintao (o presidente chinês) seria Sr. Hu.
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O que levar:

- Caso seja usuário de um medicamento específico, recomenda-se levar do
Brasil e em quantidade suficiente junto à receita médica.
- Nas feiras de negócios, como a Feira de Cantão, é aconselhável o uso
de roupas e calçados confortáveis, como jeans e tênis, assim como levar
uma mala com rodinhas para carregar catálogos e folhetos. Utilize o correio
chinês, (China Post), FEDEX ou DHL para facilitar o envio ao Brasil.
- Antes de viajar, informe-se sobre as temperaturas médias nas cidades de
destino e leve roupas adequadas para a estação da época.
Eletricidade:

A corrente da China é de 220 volts e 50Hz. Você encontra muitos tipos de tomadas, entre as quais as de dois ou de três pinos chatos. A combinação de três
pinos chatos, como a britânica, é rara fora de Hong Kong e dos hotéis modernos.
Aeroportos:

Apresente-se no aeroporto com, no mínimo, 3 horas de antecedência, para
check-in internacional, e com 1 hora e meia de antecedência para check-in
doméstico na China ou no Brasil. É aconselhável que o passaporte com visto
chinês, os contatos da Câmara Brasil-China e o número do seu seguro estejam sempre consigo e nunca em alguma bagagem que possa ser extraviada
durante o trajeto.
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Imigração:

Antes de sua chegada à China, preencha o formulário de imigração que será
entregue no voo. No aeroporto chinês, antes de recolher sua bagagem, dirijase ao controle de imigração para conferência do passaporte e formulário.
Bagagem:

Os voos internos na China tem o limite permitido de uma mala de 20kg
e para voos internacionais, duas (2) malas de 32 kg cada. Caso o limite de
peso seja excedido, as companhias aéreas cobram excesso. Recomendamos
levar uma roupa extra e artigos de necessidade na mala de mão, caso seja
possível tomar uma ducha durante a conexão ou extravio de bagagem.
Táxi:

Os taxistas só falam chinês. Na recepção do hotel, solicite um mapa da cidade e o cartão com o endereço do hotel. Leve o nome do destino escrito em chinês e mostre ao motorista. Aconselhamos a anotar sempre o número da placa
antes de entrar no táxi, em caso de esquecimento de bagagem no veículo.
Comunicações:

Celular e ligações internacionais: O celular deve ser desbloqueado no Brasil para ser usado com chip chinês. Adquira um chip pré-pago na China, que
permite fazer chamadas locais e internacionais. Recarregue com cartões prépagos vendidos nas bancas de jornal, lojas e, às vezes, no hotel.
Para disponibilidade de intérpretes, a Câmara Brasil-China dispõe de uma

16

GUIA DE VIAGEM

equipe bilíngüe e que estará à disposição dos membros da delegação de
forma coletiva. Para contratar acompanhamento individual de intérprete, este
serviço é limitado e pago à parte e deverá ser solicitado com antecedência.
Hospedagem:

No check-in do hotel será solicitado o seu cartão de crédito internacional
para garantia de despesas extras. Lembramos que caso tenha interesse em
fazer alguma modificação nas suas reservas de voo e hotel, será responsável
por custos extras.
Recomendamos levar sempre consigo o cartão do hotel com endereço e
telefones escritos em chinês.
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Tian An Men

02

Tian An Men

PEQUIM (BEIJING)

2.1 Introdução
Beijing ou Pequim, capital da República Popular da China cujo nome significa “capital do norte”, foi, durante séculos, a maior cidade do mundo e
controladora dos principais aspectos da civilização chinesa. Hoje, com mais
de 14 milhões de habitantes, é a segunda cidade mais populosa do país e a
mais procurada entre os destinos turísticos e de negócios, recebendo cerca
de 4,4 milhões de visitantes internacionais em um ano, tornando-se uma das
principais portas de entrada para o país, além de representar o centro político,
turístico, cultural, educacional.
Em 2008, quando a cidade foi anfitriã dos Jogos Olímpicos, recebeu investimentos maciços em sua infra-estrutura, modernos arranha-céus, e inúmeros
estabelecimentos comerciais e de lazer foram construídos, reunindo o que há
de mais sofisticado no mundo. Porém, apesar da contínua modernização, a
metrópole ainda retém algumas de suas raízes e identidade cultural do antigo
império chinês. Os tradicionais artesãos e as pessoas a bordo da velha e boa
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bicicleta coexistem com os grandes empreendimentos comerciais e as constantes novidades tecnológicas.
Passear por Pequim continua sendo uma viagem no tempo, havendo entretenimento para todos os gostos: do antigo ao novo. Com tantas atrações, não
faltam exemplos de destinos: O Palácio Imperial de Verão, a Grande Muralha e
a Cidade Proibida, todos os patrimônios da humanidade da UNESCO e os moderníssimos Teatro Nacional e Estádio Olímpico. Por conta de tantos atrativos
é, geralmente, a primeira escolha dos viajantes que vão à China.
2.2 Economia
Desde a Revolução Comunista, em 1949, Pequim é um dos principais centros
industriais do país, sendo atualmente o segundo maior centro econômico no
que concerne a industrialização, sobretudo os setores de máquinas, finanças,
tecnologia da informação e petroquímica, todos altamente desenvolvidos.
Em escala reduzida, a agricultura e o setor de serviços também representam
um papel significativo na economia local. A primeira se deve ao fato da existência de grande área agrícola cobrindo a periferia da cidade; já o setor de serviços
se encontra em expansão, principalmente, devido à abertura de novas empresas
e agências governamentais. A sede das grandes estatais de Energia, Financeiro,
Alimentos, Telecomunicações entre outros setores, por exemplo, se encontram
junto ao centro do poder.
O turismo altamente desenvolvido também deve ser caracterizado como base da
economia local. Como Pequim serviu como a capital da China, sua longa história
dotou a cidade com inúmeros locais históricos e paisagísticos, por exemplo, a Cidade Proibida (abriga o maior e mais intacto palácio do mundo imperial), o Palácio
de Verão (maior jardim imperial da China), o Templo do Céu (onde os imperadores
Ming e Qing mostraram seu respeito a deuses celestiais) e a Grande Muralha.
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Por fim, outro ponto forte na economia local é o comércio. O sistema comercial de Pequim é bem desenvolvido, baseado na operação diversificada e na circulação múltipla. Produtos bem conhecidos, novos e especiais de toda a China
e do mundo estão disponíveis no município. A cidade conta ainda com centros
altamente modernizados de compras, junto com muitas lojas centenárias, que
contribuíram para a prosperidade da cidade.
2.3 Clima
Pequim tem um clima bastante seco. Sob influência da monção do leste asiático,
seus verões (jun-ago) são quentes e úmidos, com temperaturas entre 30°C (86°F)
e 40°C (104° F). Já seus invernos (nov-mar) são geralmente frios, secos e com
muitos ventos, com mínima de -9°C (16°F) e máxima de 5°C (41°F), refletindo a influência do anticiclone siberiano vasto. Na primavera (abr-mai) há poucas
chuvas e podem ocorrer tempestades de areia vindas da Mongólia, acompanhada
por condições secas. No outono (set-out), as chuvas são rápidas e em pequena
quantidade. Tanto no outono como na primavera, a temperatura varia entre 26°C
(79°F) e 0°C (32°F).
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Mapa do Metrô de Pequim
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2.4 Dicas
Atrações turísticas
» Grande Muralha (The Great Wall) › 长城
» Cidade Proibida (Forbbiden City) › 紫禁城
» Palácio de Verão - Parque, jardim e prédios arquitetônicos
(Summer Palace ) › 颐和园
» Templo do Céu (Temple of Heaven) › 天坛
» Praça da Paz Celestial (Tian’anmen Square) › 天安门广场
» Estádio Olímpico de Beijing – Ninho do Pássaro
(Beijing Olympic Stadium) › 北京国家体育场
» Parque Beihai
» Museu de História Natural de Pequim (Museum of Natural History of
Beijing) › 北京自然博物馆
» Tumbas Ming (Ming Tombs) › 明十三陵
Restaurantes
» Quan Ju De (Restaurante com Pato Laqueado) › 全聚德（烤鸭店）
Endereço › nº.32, Rua Qianmen, Chongwen District, Beijing
地址：北京崇文区前门32号
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» Pure Lotus (Restaurante Vegetariano) › 净心莲（素食餐厅）
Endereço › nº.10, Nanli Nongzhan, Chaoyang District,Beijing
地址：北京市朝阳区农展南里10号
Horário › 11am - 11pm › 时间：上午11:00—23:00
Preço › Y200 - Y299 › 价格：200—299元
» Fangshan (Comida Típica Chinesa) › 房山（传统美食）
Endereço › nº.1 Wenjing Jie, Beijing
地址：北京文景街1号
» Latin Grill House (Restaurante Brasileiro) › 拉美烧烤屋（巴西餐厅）
Endereço › c1-11, Block 1, Solana, nº 6, Chaoyang Park, Beijing
地址：北京朝阳公园索拉纳6号1座C1-11
Horário › 11am - 3pm e 5pm - 11pm ›
时间：上午11:00—15:00和17:00—23:00
Preço › RMB138 › 价格：138元
» Wangfujing Street Snack
Endereço › Sul da Haoyou Department Store, Business Wangfujing Street,
Dongcheng District, Beijing
地址：北京东城区王府井商业街好友百货南
Horário › 9am - 10pm › 时间：上午9:00—22:00
Preço › Refeições a partir de Y5 › 价格：每份5元
Shoppings
» Wangfujing Street (Rua comercial com lojas e shoppings) › 王府井步行街
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» Xidan Commercial Street (Rua comercial com lojas e shoppings) › 西单商业街
» Qianmen Street (Rua comercial com lojas e shoppings) › 前门大街
» Beijing Friendship Store (Loja de artes, artesanatos e trabalhos manuais tradicionais chineses) › 北京友谊商店
» Shoppings Plaza de Oriente › 东方购物广场
Feiras / Mercados para compras
» Silk Street › 秀水街
» Qianmen Street › 前门大街
Bares
» Lan Gui Fang › 兰桂坊
Endereço › nº. 66 Bar Sanliyun, Chaoyang District, Beijing
地址：北京朝阳区三里屯66
Horário › 10pm - 3am › 营业时间：晚上10:00-凌晨3:00
Telefone › 86 10 64172589
Preço › RMB100 - 150 › 价格：100-150元
» Angel Club › 天使俱乐部
Endereço › nº.6 Xilu Gongti, Chaoyang District, Beijing
地址 ：北京朝阳区工体西路6号
Telefone › 86 10 65528888
» Babyface › 娃娃脸国际俱乐部
Endereço › nº.6 Xilu Gongti, Chaoyang District, Beijing
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地址：北京朝阳区工体西路6号
Horário › 8pm - 5am › 时间：晚上8:00—凌晨5:00
Telefone › 86 10 65519081
Preço › RMB30
» Vics Club (Casa Noturna Internacional)
Endereço › Gongti North Gate East side, Chaoyang District, Pequim, China
地址：北京市朝阳区工人体育馆北门内东侧
Telefone › 86-010-529 30333
Preço › RMB30
Shows
» Mei Lanfang Theater (Teatro de Opera) › 梅兰芳剧院
Endereço › nº. 32 Ping’anli Xi Dajie, Xicheng District,Beijing
地址：北京西城区西外大街平安西里32号
Telefone › 86-10-5833-1288 电话: 86-10-5833-1288
Horário de Funcionamento › Baseado nos shows
Preço › Baseado nos shows
» Show de Acrobacias do Circo Chinês - Chaoyang Theatre (Acrobatics Show) › 朝阳
Endereço › N°.36 Dongsanhuan North Road, Chaoyang District, Pequim, China
地址:区东三环北路36号呼家楼北 Telefone › 86-13-5252-7373
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» National Theatre (peças teatrais, Ópera de Beijing, concertos de piano)
国家大剧院（戏剧，京剧，钢琴音乐会）
Endereço › nº.44, Dajie Xingfu, Palácio dos Trabalhadores Art, Chongwen
District, Beijing
地址：北京崇文区艺术宫幸福大街44号
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XANGAI
XANGAI (SHANGHAI)
(SHANGHAI

3.1 Introdução
Xangai ou Shanghai está localizada na costa central, sendo a maior cidade
da China e uma das 3 maiores áreas metropolitanas do mundo, com mais de
20 milhões de habitantes.
Quando se chega à cidade é notória a intensa modernização local, que apresenta uma mistura perfeita de culturas, do moderno e do tradicional, e do
ocidental e do oriental, tornando-a uma cidade verdadeiramente cosmopolita
e memorável.
Apesar de ser uma metrópole e pólo econômico, também é um destino turístico famoso por seus monumentos históricos como o Bund, o Templo do
Buda de Jade, e também pelo seu moderno e em constante expansão, centro
financeiro de Pudong, onde está localizada a famosa Oriental Pearl Tower e a
torre do IFC, maior prédio da China, com 102 andares. Além disso, a cidade
reúne muitos dos principais museus, centros culturais e uma agitada vida
noturna, com bares, boates e shows.
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Hoje, Xangai é o maior centro comercial e financeiro do país, abrigando boa
parte das empresas estrangeiras e sendo descrito como o grande exemplo da
pujança econômica chinesa e novo centro cosmopolita de cultura e design.
3.2 Economia
A cidade é considerada um importante centro nos âmbitos econômicos, financeiro, comercial e de transporte da China, tendo contribuído muito para a
estrutura econômica de toda a nação, bem como para o desenvolvimento de
sua sociedade. Com o maior dinamismo econômico do país, Xangai elevou o
padrão de vida de seus habitantes, fazendo dela a região mais rica da China.
Devido ao seu excelente porto, assume grande poder de liderança no país no que
tangente a área de comércio exterior, sendo responsável por 25% do valor total das
importações e exportações do país e por 12,5% da receita total do país. Além disso, produz aproximadamente 8,3% do valor bruto da produção industrial nacional.
A infraestrutura se desenvolveu rapidamente com construção de aeroportos,
ferrovias, rodovias, vias expressas, metrô, portos, pontes e túneis que formam
uma rede de transporte muito eficiente. Isso permitiu a expansão da indústria
de serviços e atraiu diversas empresas estrangeiras, contribuindo para a modernização da economia local. O centro financeiro de Lujiazui e zona de desenvolvimento de Pudong conquistaram influência e reconhecimento nacional
por reunirem várias instituições financeiras e comerciais, tais como bolsas de
valores, consultoria, empresas de desenvolvimento imobiliário e companhias
de seguros, tanto chinesas como internacionais. Ainda no setor de serviços,
destacam-se: hotelaria, entretenimento, turismo, educação, cultura, saúde,
treinamento físico, TV e mídia, construção e serviços de TI e entretenimento.
No setor industrial, a cidade tem uma base diversificada e sofisticada que
conta com fabricantes de automóveis, petroquímicos, eletrônicos e equipa-
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mentos de comunicação, produtos siderúrgicos, equipamentos e conjuntos
de biomedicina que formam os pilares industriais da cidade. Xangai também
conta com instalações siderúrgicas, metalúrgicas e químicas (fertilizantes,
fibras, plástico, tintas, tinturas) e estaleiros navais.
3.3 Clima
Xangai tem um clima subtropical úmido e experimenta quatro estações distintas. Os invernos (dez-fev) são frios e úmidos, e os ventos frios vindos do noroeste da Sibéria podem causar quedas nas temperaturas noturnas para abaixo de
zero. Nesta estação, as temperaturas ficam entre 1°C (34°F) e 8 °C (46°F). Já os
verões (jun-set) são quentes e úmidos, com uma variação entre 32 °C (90 °F)
e 20°C (68 °F) graus. As estações mais agradáveis são a primavera (mar-mai),
muitas vezes chuvosa e com temperatura mais variável, entre 24°C (75°F) e
5°C (41°F), e, o outono (out-nov), geralmente ensolarado e seco, com máxima
de 27 °C (81°F) e mínima de 9 °C (48°F). A média da cidade 4,2 °C (39,6 °F).
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Mapa do Metrô de Xangai
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3.4 Dicas
Atrações turísticas
»Jardim Yu Yuan (Yu Yuan Garden) › 豫园城隍庙
»Torre Jin Mao (Jin Mao Tower) › 金茂大厦
»Museu de Shanghai (Shangai Museum) › 上海博物馆
»Xintiandi Shopping Area (Centro de restaurantes, varejo e entretenimento) › 上海新天地
»Templo do Buda de Jade (Jade Buddha Temple) › 玉佛寺
»Templo Jing An (Jing An Temple) › 静安寺
»Torre da TV Peróla Oriental (The Oriental Pearl TV Tower) › 东方明
珠电视塔
»The Bund (Parte de edifícios e cais ao longo do Rio Huangpu) › 外滩
Restaurantes
»Shanghai Clássica Hotel (Restaurante Chinês – culinária típica de
Shangai) ›上海老饭店（中国餐厅—上海传统美食）
Endereço: Nº 242, Fuyou Road, Huangpu District, Shanghai
地址：上海黄浦区福佑路242号
»Jinmao Restaurante Shanghai Club (Restaurante chinês) › 金茂俱乐
部上海厅（中国餐厅）
Endereço: 86F, Junyue Hotel Jinmao, Nº.88, Avenue Century, Pudong District, Shanghai
地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂君悦酒店86楼
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»Latina (Restaurante brasileiro) › 拉丁美餐（巴西餐厅）
Endereço: Nº. 633, Biyun Road, Pudong District, Shanghai
地址：上海浦东新区碧云路633号
»De Lin Gong (Restaurante Vegetariano) › 功德林（素食餐厅）
Endereço: Nº. 97, Wukang Road, Xuhui District, Shanghai
地址：上海徐汇区武康路97号
»JW’s California Grill (Restaurante Americano) › JW加州烧烤（美式餐厅）
Endereço: 40F, JW Marriott Hotel, Tomorrow Square, Nº. 399, West Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai
地址：上海黄浦区南京路399号明天广场JW万豪酒店40楼
Telefone: 5359-4969 (ext: 6455)
Horário: 11:30am – 10:30pm ›时间：上午11:30—22:30
»Da Marco (Restaurante Italiano) › 大马可意大利餐厅
Endereço: N°. 350-354 Yu Road, Pudong New Area, China
地址：中国上海市浦东新区育路350~354号
Telefone: 86-21-3350-6610
Shoppings
»Nanjing Road (Rua Comercial de lojas e shoppings) › 南京路
»Parkson Shopping Center › 百盛购物中心
»Xujiahui City Shopping › 徐家汇商城
»Yuyuan Mart City (Mercado com prédios no estilo tradicional) ›
豫园商城
»Huaihai Road (Rua Comercial de lojas e shoppings) › 淮海路
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Feiras
» Dimei Road › 迪美路
» Fuzhou Road › 福州路
Bares
» Shanghai Xin Tian Di › 上海新天地
Endereço: Nº. 15 bloco ao norte de Xin Tian Di, nº 181, Taicang Road, Shanghai
地址：上海太仓路181号新天地北15号
» Babyface › 娃娃脸
Endereço: Nº. 180, Maoming Road do Sul, Shanghai
地址：上海茂名路180号
Telefone: 021-6375-6667
» Cloud 9 › 九重天酒廊
Endereço: Grand Hyatt 87f, Torre Jinmao , Nº. 88 Century Avenue, Pudong
District, Shanghai
地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂君悦酒店87楼
Telefone (reservas): 86 21 5047 1234 (Ext. 8778 / 8779)
Shows
»Shangai Center Theatre - Centro de Teatro de Xangai (musicais e teatro) ›
上海中心剧院—（音乐和戏剧）
Endereço: Nº. 1376 Nanjing Road, Shanghai
地址：上海南京路1376号
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»Shanghai Oriental Art Center (musicais e teatro) › 上海东方艺术中心
（音乐和戏剧）
Endereço: Nº. 425 Dingxiang Road, Pudong District, Shanghai
地址：上海浦东新区丁香路425号
Telefone: 4006-466 – 406 86-21-68541234
»Shanghai World Circus (shows de acrobacia) ›上海大世界（杂技表演）
Endereço: Nº. 2266 Gonghexin Road, Shanghai
地址：上海共和新路2266号
Telefone: 86 21 6652-1930
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GUANGZHOU

4.1 Introdução
Guangzhou, também conhecida como Cantão, é a capital da província de
Guangdong (estado mais rico da China) e a terceira maior cidade do país com
11 milhões de habitantes, estando localizada no litoral sul na região do delta
do Rio da Pérola. Com seu crescimento avassalador, a cidade se espalhou e
praticamente se juntou aos grandes centros vizinhos de Shenzhen, Dongguan e
Foshan, formando uma das regiões mais habitadas – e prósperas - do planeta.
A cidade é famosa por sua história. Diz-se que em tempos antigos, cinco
imortais vestindo roupas coloridas, montandos em ovelhas coloridas e detendo
um talo de arroz em suas bocas chegaram a Guangzhou, entregaram os talos de
arroz para a população e desejaram que eles nunca passassem fome. Depois
disso, a cidade passou a ser conhecida como “Cidade da Cabra” ou “Cheng
Sui” e, portanto, Yang Wu (cinco ovelhas) tornou-se o símbolo de Guangzhou.
A comida e a língua da região ainda são conhecidas como “cantonês” e
o povo como cantoneses, sendo populares em toda a China e no mundo
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inteiro pela sua famosa culinária e aderência para os negócios. Atualmente,
Guangzhou é considerada o paraíso culinário do sul da China, estando entre
os oito mais famosas da China.
4.2 Economia
Guangzhou é o centro econômico, científico, educacional e cultural da
região de Guangdong. Foi uma das primeiras cidades beneficiadas com a
reforma econômica e a abertura política iniciadas em 1978 que abriram a
China para o mundo. Esse pioneirismo no desenvolvimento e modernização econômica fez com que Guangzhou atraísse milhares de grandes, médias
e pequenas empresas, tanto da China como do mundo, e emergissem modernas construções e arranha céus, como a Canton Tower.
Por ser o principal pólo do sul da China tem uma infraestrutura de transportes avançada, seu porto dinâmico e sua proximidade com Hong Kong e
Macau, Guangzhou é, historicamente, uma das principais portas de entrada
para a China. Consequentemente, a cidade é sede de muitas das maiores
feiras e exposições de empresas, inclusive a maior feira do planeta, a Canton
Fair.
A Canton Fair (oficialmente China Import and Export Fair), também conhecida no Brasil como Feira de Cantão, é realizada duas vezes ao ano durante
os meses de abril e outubro. Inaugurada em Abril de 1957, é um evento de
suma importância para a cidade, reunindo empresas de todos os setores e
indústrias.
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4.3 Clima
Por ser localizada em uma região tropical, perto do Trópico de Câncer, o clima
é bastante úmido e quente na maior parte do ano, regido pela monção asiática.
Guangzhou tem um inverno (dez-jan) curto de dezembro a janeiro, com pouco
gelo e neve, e mínima de 10°C (50°F) e máxima de 21°C (70°F). A temperatura
sobe gradualmente na primavera (fev-mar), ficando entre 12°C (54°F) e 21°C
(70°F), podendo ocorrer chuvas rápidas. O verão (abr-set) nesta cidade é grande, com temperaturas entre 33°C (91°F) e 19°C (66°F). Já no outono (out-nov),
é ensolarado e fresco, variando entre 29°C (84°F) e 16°C (62°F).
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Mapa do Metrô de Guangzhou
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4.4 Dicas
Atrações turísticas
»Canton Tower (Torre de Cantão) › 广州塔
»Guanzhou International Finance Centre/ West Tower (Centro Financeiro
e Torre Oeste) › 广州国际金融中心（西塔）
»South China Botanical Garden (Jardim Botânico do Sul da China)›
华南植物园
»Baiyun Mountain (Montanha de Nuvem Branca) › 白云山
»The Guangdong Provincial Museum (Museu da Província de Guangdong) ›
广东省博物馆
»Parque Yue Xiu (Parque Yue Xiu - Parque aberto) › 越秀公园
»Templo Taoista Wuxian (Templo Taoista Wuxian) › 道教五仙观
»The Guangzhou Olympic Stadium (Estádio Olímpico de Guangdong)
› 广州奥林匹克体育场
»Zhujiang Mansion (Torre de Rio Pérolas) › 珠江大厦
»The Tomb of Western Han Nanyue King (Túmulo de Nanyue) › 南越王墓
»Guangzhou Ocean World (Parque de Aquático) › 广州海洋世界
Restaurantes
»Jiujia Guangzhou (Restaurante chinês – culinária cantonense) ›
广州酒家（中国餐厅-粤菜）
Endereço: Nº.112, Tiyu Road (leste), Tianhe District, Guangzhou, Guangzhou.
地址：广州市天河区体育东路112号
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» Mao Jia Fandian (Restaurante chinês) › 毛家饭店（中国餐厅）
Endereço: 6/F Bejing Nan Lu Da Xia, Guangzhou
地址：广州北京南路大厦6楼
» Taste of India (Restaurante indiano) › 印度味餐馆酒廊（印度餐厅）
Endereço: Nº.181 Tao Jin Road, Guangzhou
地址：广州陶金路181号
» Buffet & BBQ (Restaurante brasileiro) › 巴西阳光烧烤（巴西餐厅）
Endereço: 1F, Fangcaoyuan, Nº 571 North of Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou
地址： 广州市天河区天河北路571号
»Shangshi (Restaurante Vegetariano) › 赏石（素食餐厅）
Endereço: Nº. 38 Jinghui Road, Yuexiu District, Guangzhou
地址:广州越秀区景辉路38号
»Shameen N0.1 (Restaurante Italiano)
Endereço: No.1 Shamian street, Liwan district, Guangzhou
广州荔湾区沙面大街一号
Telefone: 86-20-2899-6111 ou 86-20-2899-3651
»Orient Express (Culinária Francesa)
Endereço: No.1 North Shamian street. Liwan District. Guangzhou
广州荔湾区沙面北街一号之一
Telefone: 86-20-8121-8882
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Shoppings
»Qingping Market (Mercado de Rua) › 清平广场
»Liwan Plaza (Shopping) › 荔湾广场
»Beijing Lu (Mercado e Shopping) › 北京路
»Shangxia Jiu Lu (Mercado e Shopping) › 上下九路
»China Plaza (Mercado e Shopping) › 中华广场
»Renmin Nan Lu (Shopping) › 人民南路

Bares
»Baby Face › 娃娃脸
Endereço: Nº. 83, Changdi Road, Guangzhou
地址：广州长堤路83号
»23 Club 23 › 俱乐部
Endereço: Nº. 403, Dong Huanshi Road, Guangzhou
地址 : 广州环市东路403号
»Bai’e Tan Street Bar › 白鹅谭风情酒吧街
Endereço: Changdi Road, Guangzhou
地址：广州长堤路
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Shows
»Guangzhou Opera House (Show e apresentação de ópera Cantonesa)
› 广州歌剧院（粤剧表演和介绍）
Endereço: Nº.1 Zhujiang Road, Tianhe Districy Guangzhou
地址:广州天河区珠江路1号
»Zhujiang Yeyou (Cruzeiro do Rio Pérola) › 夜游珠江(珠江游船)
Endereço: Da Dock Shatou, Yanjiang Lu, Guangzhou
地址：广州沿江路沙头码头
»Guangdong Yue Ju Yuan › 广东粤剧院
Endereço: Nº.703, Donfeng Road, Guangzhou
地址：广州东风路703号
»Chang Long International Circus (Teatro/Circo) › 长隆国际马戏团
Endereço: Yingbin Road, Fanyu District, Guangzhou
地址：广州市番禹 迎宾路
Telefone: 86- 20-84796600
Massagem
»Shamian Traditional Chinese Medical Center› 沙面国医馆
Endereço: No.85-87 North Shamian street. Liwan district. Guangzhou
( 广州荔湾区沙面北街85-87号)
Telefone: 86-20-8121-8383 e 86-20-8121-5326
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HONG KONG

Hong Kong Harbour

5.1 Introdução
Hong Kong é uma Região Administrativa Especial, isto é, possui um sistema político, governo e legislação próprios, distintos do resto da China. Está
situada no extremo sudeste do país, ocupando uma área de 426 km², e com
uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes, sendo uma das
cidades mais densamente povoadas no mundo.
A cidade proporciona uma atmosfera maravilhosa, com uma natureza exuberante, montanhas com florestas a beira do mar, integrada com modernos
arranha-céus e uma sofisticada metrópole. Hong Kong ainda é fascinante
porque une as facilidades da vida moderna ao lado de inúmeras lembranças
do passado histórico, ao mesmo tempo em que apresenta todas as vantagens
de um próspero centro comercial. Luxuosos hotéis, lojas e restaurantes estão
por toda parte, bem como espetáculos e exposições culturais da mais fina
arte Asiática.
Ex-colônia britânica durante mais de um século até seu retorno à China, em
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1997, a cidade mescla as culturas ocidental e oriental como nenhuma outra.
Contudo, os traços da cultura britânica são encontrados em toda parte: nos
nomes das ruas, no inglês falado pela população e até no gosto pelos páreos
do seu famoso Jóquei Clube. Seu histórico internacional e a combinação
de diferentes culturas com as tradições chinesas faz da cidade um caldeirão interessantíssimo, reunindo pessoas do mundo todo. Por outro lado, a
província mantém costumes tradicionais e os valores fundamentais do Confucionismo da China e a celebração de festivais e feriados locais. De fato,
Hong Kong é uma das cidades mais abertas, internacionais e sofisticadas
que existe no país.
5.2 Economia
Um dos orgulhos da cidade é ser considerada um dos lugares mais livres
e propícios para negócios no planeta. Baixa taxação e burocracia, localização estratégica, excelente infraestrutura, segurança institucional, uma mão
de obra qualificada e um setor de serviços vibrante, fazem de Hong Kong
ser um centro comercial. Isso faz de Hong Kong uma potência econômica,
apresentando a 30ª maior economia mundial.
A presença dominante do comércio mundial está refletida no número de
consulados localizados no território: em junho de 2005, Hong Kong possuía
107 consulados e consulados-gerais, mais do que qualquer outra cidade
no mundo. Da mesma forma, a cidade é o maior centro de re-exportação
do mundo, já que grande parte das exportações de Hong Kong é composta
por re-exportações (produtos fabricados fora do território), especialmente na
China, e distribuídos a partir da região.
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5.3 Clima
Hong Kong tem um clima subtropical úmido. O verão (mai-set) é quente
e úmido, com chuvas ocasionais e ares quentes vindos do sudoeste. Nesta
estação, os tufões são mais prováveis de ocorrer e, sua temperatura fica entre 32°C (90°F) e 24°C (75°F). Por outro lado, seus invernos (dez-fev) são
amenos, entre 21°C (70°F) e 14°C (57°F), onde os primeiros meses são
ensolarados, tornando-se mais nublados para fevereiro. Esta estação está
susceptível a frentes frias que podem trazer ventos gelados e fortes do norte.
A primavera (mar-mai), quente e úmida, apresenta temperatura mais variada
entre 18°C (64°F) to 25°C (77°F). Já o outono (set-nov), geralmente mais
ensolarado e seco, tem máxima de 32°C (88°F) e mínima de 23°C (73°F).
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5.4 Dicas
Atrações turísticas
»Avenue of Stars (Calçada da Fama) › 星光大道
»Big Buddha (Monumento do Budha) › 大佛
»Golden Bauhinia Square (Praça) › 金紫荆广场
»Hong Kong Disneyland › 香港迪斯尼乐园
»Lantau Link Visitors Center › 青屿访客中心和观景台
»Madame Tussauds Hong Kong (Museu de cera) › 香港杜莎夫人蜡像馆
»Ocean Park (Parque de diversões com tema aquatic) › 海洋公园
»Repulse Bay (Baia na parte sul da cidade) › 浅水湾
»Victoria Peak (Observatório, restaurantes e lojas em cima da montanha) › 天平山

Restaurantes
»Jade Garden (Comida Chinesa) › 翡翠花园
Endereço: 1 / F, 1 Avenue Hysan, Causeway Bay, Hong Kong
地址：香港铜锣湾希慎道1号1楼
»Hutong (Comida Chinesa – Bar e Restaurante) › 胡同
Endereço: 28F, N. 1 Pequim Road, Tsim Sha Tsui , Hong Kong
地址：香港尖沙咀北京路1号28楼
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»Yung Kee Restaurant (Comida Chinesa) › 庸记酒家
Endereço: Nº.32-40 Wellington Street 32-40 Wellington Street, Hong Kong
地址：香港中环威灵顿32-40
»Hard Rock Café (Cozinha Americana) › 滚石音乐餐厅
Endereço: 1 / F, Silvercord, Nº. 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
地址：香港尖沙咀广东道30号新港1楼
Shoppings
»IFC Mall (Shopping) › 国际金融中心商场
»Times Square (Shopping) › 时代广场
»Harbour City (Shopping) › 海港城
»Pacific Place (Shopping) › 太古广场
»Park Lane Shopper’s Boulevard (Rua Comercial) › 柏丽购物大道

Feiras
»Nathan Road › 弥敦道
»Ladies’ Street › 女人街

Bares
»Lan Kwai Fong › 兰桂坊
Endereço: Wyndham Street and D’Aguilar, Hong Kong
地址：香港云咸街和德己立街
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»Drop Basement › 降落地下
Endereço: Nº 39-43, Holywood Road, Hong Kong
地址:香港中环荷里活道39-43
»Le Jardin › 乐园
Endereço: Nº. 10 Wing Wah Lane, Hong Kong
地址：香港荣华里10号

Shows
»Opera Hong Kong (Shows e musicais) › 歌剧院（音乐会和音乐）
Endereço: 1907, Pacific Plaza – 410 Des Voeux Road West, Hong Kong
地址：香港中环德辅道西410号太平洋广场1907
Telefone: 852 22340303 电话： 852-22340303
Website: http://www.operahongkong.org
»Hong Kong Cultural Center (Shows e musicais) › 香港文化中心
（音乐会和音乐）
Endereço: Nº 10, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道10号
Telefone: 852 27342009 电话： 852-2734 2009
»Hong Kong Players (Teatro) › 香港运动员（剧院）
Endereço: Room 8218, GPO,Hong Kong
地址：香港邮政总局8218号
Telefone: 852 23312005 电话： 852-2331 2005
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06

SHENZHEN

6.1 Introdução
Shenzhen, uma cidade de 10 milhões de habitantes, está localizada na
região sul da província de Guangdong, sendo vizinha de Hong Kong, Guangzhou e Dongguan. Sua localização lhe dá uma vantagem geográfica importante para o desenvolvimento econômico e logístico. Por ser uma cidade
nova, Shenzhen reúne inúmeras modernidades e conseguiu se consolidar
como uma cidade futurística e rica, sendo exemplo da China moderna.
6.2 Economia
A primeira Zona Econômica Especial da China (com benefícios para investimentos e exportação) foi estabelecida em Shenzhen em 1980 a partir da
visita do então líder Deng Xiaoping. Desde então, Shenzhen tornou-se uma
cidade de destaque, sendo conhecida por seu rápido crescimento econômico
e sua indústria vibrante, extremamente eficiente e desenvolvida. A cidade
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também é sede de algumas das principais empresas de alta tecnologia e tem
o segundo porto mais movimentado da China, atrás apenas de Xangai.
A cidade vem recebendo investimentos estrangeiros crescentes desde a
década de 1980, quando era apenas uma pequena vila de pescadores, o que
faz com que seja hoje uma das cidades que mais cresce no mundo. Shenzhen
é um importante centro financeiro da China continental e lar da Bolsa de
Valores Shenzhen.
6.3 Clima
Shenzhen está situado na parte subtropical da China, e devido ao anticiclone
siberiano, tem um clima subtropical úmido e quente, regido pelas monções.
Os seus invernos (jan-fev) são suaves e relativamente secos, em parte devido
à influência do Mar da China Meridional, e as geadas são muito raras. Nesta
estação, as temperaturas variam entre 13°C (55°F) e 20°C (68°F). A primavera (fev-abr) começa com clima seco, entre 16°C (62°F) e 29°C (84°F), mas
dá lugar a uma estação chuvosa em Abril até Outubro. Já outono (nov-jan) é
caracterizado por um clima seco, com máxima de 31°C (88°F) e mínima de
17°C (63°F). Nos meses de verão (abr-out), apresentam um clima ameno,
úmido e quente, entre 32°C (90°F) e 27°C (77°F).
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6.4 Dicas
Atrações turísticos
»Janela do Mundo › 世界之窗
»Shenzhen Happy Valley (Parque de diversões) › 深圳欢乐谷（游乐场）
»Shenzhen Safari Park (Zoológico / Safari) › 深圳野生动物园
（动物园/浏览）
» Splendid China › 锦绣中华
» Chinese Folk Culture Village (Vila da Cultura Popular Chinesa)
中国民俗文化村（观看民俗文化表演）
Restaurantes
»Ba Shu Feng (Restaurante Chinês) › 巴蜀风
Endereço: N°.34 Aiguo Road, Luohu District, Shenzhen, China
深圳市罗湖区爱国路34号
Telefone: 86-755-25680388
»Gypsy’s (Restaurante Internacional)
Endereço: Ground Floor, Shop # 3,Hai Bin Commercial Building, Shekou,
Shenzhen, China
深圳市海滨商业大厦地下3号店
Telefone: 86-755-26682657
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07

NANJING

7.1 Introdução
Nanjing é a capital da província de Jiangsu e fica situada na margem sul
do rio Yangtze que corta o centro da China. Atualmente possui cerca de 7
milhões de moradores e é um grande centro industrial, comercial e cultural
do país.
A cidade tem uma herança cultural e histórica muito forte, sendo considerada
uma das mais importantes da China. Ela serviu como capital nacional durante
vários períodos, inclusive no período que antecedeu a 2ª Guerra Mundial, quando foi saqueada pelo exército japonês, no que até hoje é um dolorido capítulo da
história conhecido como o Massacre de Nanjing. Depois da guerra continuou
como Capital do Partido Nacionalista durante a guerra civil Chinesa até 1949 e
está listada como uma das quatro grandes capitais da antiga China.
Por sua posição central e terras férteis, e natureza privilegiada, ao longo de sua
história, Nanjing foi um importante centro nacional de educação, pesquisa e turismo.
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7.2 Economia
O setor industrial da cidade de Nanjing é composto pelos “cinco pilares industriais”, sendo eles indústria eletrônica, automobilística, petroquímica, siderúrgica e de energia. Outras indústrias como a têxtil e de máquinas também
estão presentes, mas a base industrial segue basicamente as características
herdadas dos anos de 1960.
Desde a entrada da China na OMC, Nanjing tem recebido crescente atenção
dos investidores estrangeiros e aproximadamente duas novas empresas estrangeiras abrem seus escritórios na cidade todos os dias contribuindo para
seu PIB de U$95 bilhões em 2011.
7.3 Clima
Nanjing apresenta um clima subtropical úmido sob a influência da monção na
Ásia Oriental. As suas quatro estações são bem distintas entre si, com condições
de umidade variadas ao longo do ano. Seus verões (jun-set) são muito quentes
e úmidos, com temperaturas entre 32°C (90°F) e 21°C (70°F), já seus os invernos (dez-fev) frios e úmidos, apresentam máxima de 10°C (50°F) e mínima
de -1°C (30°F). Na primavera (mar-mai) e no outono (out-nov), a umidade é
mediana, variando entre 5 °C (41°F) e 27°C (81°F) graus.
Junto com a Wuhan e Chongqing, Nanjing é tradicionalmente conhecido
como uma das “Três Cidades Fornos” ao longo do rio Yangtze devido às altas
temperaturas no verão. No entanto, em meados de junho até o final de julho, a
cidade experimenta um período de chuva leve. A temperatura média anual é de
cerca de 15,5°C (59,9°F).
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Mapa do Metrô de Nanjing
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7.4 Dicas
Atrações turísticas
»Templo de Confúcio – Confucius Temple(Fuzimiao) ›
夫子庙 南京秦淮区秦淮河畔
»Mochou Lake (Lago Mochou) › 莫愁湖
»City Wall of Nanjing (Local Histórico) › 南京古城墙
»Museu de Nanjing (Nanjing Museum) › 南京博物院
»Purple Mountain Observatory (Academia de Ciência Chinesa) ›
紫金山天文台（中国中科院）
Restaurantes
»Nanjing Da Pai Dang, Deji Plaza (Restaurante Chinês)
Endereço: N°. 18 Zhongshan Road, Nanjing, China
南京市德基广场中山路18号
Telefone: 86- 25-84722777
»Finnegan’s Wake Irish Pub (Restaurante Internacional)
Endereço: South Zhongshan rd, No.6 Cinnalane, Nanjing, China
南京市中山南路6号
Telefone: 86-25- 5220-7362 e 86-13-0576-23789

58

GUIA DE VIAGEM

08

HANGZHOU

West Lake

8.1 Introdução
Hangzhou é a capital da província de Zhejiang e está localizada a 180 km
de Xangai. A cidade possui cerca de 6.3 milhões de habitantes e é um importante centro econômico e cultural.
Com sua bela paisagem natural do Lago Oeste e rico patrimônio cultural, a cidade é um dos mais conhecidos centros turísticos chineses, tendo
inspirado alguns dos poetas mais famosos da antiga China, como Bai Juyi.
Sua culinária tradicional é reconhecida nacionalmente juntamente com seus
chás verdes.
8.2 Economia
Hangzhou tem se desenvolvido rapidamente desde a sua abertura econômica em 1992. A cidade tem uma base industrial relevante com diversos
setores, concentrando muitas indústrias têxteis e parques tecnológicos com
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presença de diversas empresas estrangeiras. Além disso, Hangzhou é beneficiada pela sua proximidade com Xangai, sendo um centro de logística para
a Costa da China.
Todos esses fatores fizeram com que ela alcançasse o posto de uma das
cidades mais ricas da China, com PIB superior a U$110 bilhões em 2011.
8.3 Clima
Hangzhou tem um clima é subtropical úmido com quatro estações distintas.
Seus longos verões (jun-set) são muito quentes e úmidos, com máxima de
32°C (90°F) e mínima de 21°C (70°F). Por outro lado, seus invernos (dez-mar)
são frios, nublados e secos (com neve ocasional), onde as temperaturas ficam
entre 1°C (34°F) e 11°C (52°F). Geralmente, na primavera (mar-jun), o clima
é mais quente, variando entre 6°C (43°F) e 29°C (84°F). O outono (out-dez) é
marcado pelo céu azul e temperaturas 28°C (82°F) e 9°C (48°F).
8.4 Dicas
Atrações turísticas
»West Lake (Parque dos Lagos) › 西湖
»Templo Ling Yin (Ling Yin temple) › 灵隐寺
» Pagode das Seis Harmonias (Templo) › 六和塔（寺）
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»Museu Nacional de Seda (China National Silk Museum )
丝绸博物馆（中国国家丝绸博物馆）
Restaurantes
»Green Tea Restaurant (Restaurante Chinês) › 中餐：绿茶餐厅
Endereço: N°.83 Longjing Road, Hangzhou, China
地点：杭州市龙井路83号
Telefone: 86- 571-8788-8022
»Angelo’s (Restaurante Italiano)
Endereço: N°.6, Lane 2,Baoshishanxia, Baoshu Road, Xihu District,
Hangzhou, China
地点：杭州市西湖区保俶路宝石山下二弄6号(近北山路)
Telefone: 86-571-8521-2100
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XIAN

Guerreiro de Terracota

9.1 Introdução
Xian, capital da província de Shanxi, é uma das cidades mais antigas da
China. A cidade está no extremo leste da Rota da Seda e foi casa do Exército
de Terracota durante a dinastia Qin. Xian possui um patrimônio histórico
fantástico em virtude dos seus mais de 3.000 anos de história. A cidade foi
um dos berços da civilização chinesa e capital da antiga dinastia, durante um
pouco mais de um milênio.
9.2 Economia
O desenvolvimento econômico de Xian está atrelado ao seu pioneirismo na
indústria de software chinês.
Além disso, a cidade é referência na área de Business Process Outsourcing
e, nos últimos anos, o serviço de outsourcing da sua indústria em manteve
um crescimento acelerado.
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O governo local tem se utilizado de políticas fiscais e outros incentivos
para encorajar empresas e profissionais a se estabelecerem na cidade.
Xian também é conhecido como um dos maiores centros educacionais da
China, com grande número de estudantes de graduação. A cidade também
é famosa por receber competições de jogos do mundo inteiro, visto que os
jogos online são muito populares na região.
9.3 Clima
Xian tem um clima temperado e semi-árido regido pelas monções da Ásia
Oriental. O vale do rio Wei é caracterizado por verões (jun-ago) quentes e
úmidos, com temperaturas entre 32°C (90°F) e 19°C (66°F). Por outro lado,
seus invernos (dez-fev) são frios e secos, com mínima de -4°C (25°F) e
máxima de 8°C (46°F). Já a primavera (mar-mai) e o outono (set-nov) são
secos e rápidos, com temperatura variando entre 25°C (77°F) e 3°C (37°F).
A estação chuvosa de Xian é entre os meses de agosto a outubro. A neve
cai ocasionalmente no inverno, mas raramente se instala por muito tempo
e as tempestades de areia ocorrem durante março e abril. A média anual de
temperatura é 13,7 °C (56,7 °F).
9.4 Dicas
Atrações turísticas
»Grande Mesquita › 大清真寺
»Muralha da Cidade › 古城墙
»Museu dos Guerreiros de Terracota de Qin e Cavalos › 秦兵马俑博物馆
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»Museu Histórico de Shanxi › 陕西歷史博物館
Restaurantes
»De Fa Chang Restaurant (Restaurante Chinês) › 中餐馆： 西安德
发长饺子馆
Endereço: N°. 28 Pingan Market, Bell Tower Square, Xi’an, China
地点：西安市碑林区案板街平安市场28号
Telefone: 86- 29-87676615
»Green Molly (Restaurante Internacional) › 西餐：绿茉莉
Endereço: N°. 1F, Gaoke Building 2, Hi-tech District, Xi’an, China
地址：西安市高新区高科大厦副楼1层
Telefone: 86- 29-81883339
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YIWU

10.1 Introdução
Yiwu é uma província da China com aproximadamente 1.2 milhões de habitantes e fica a 300 km de Xangai. É famosa pelo comércio de pequenas commodities e pelos vibrantes “free markets” (mercados de produtos populares).
10.2 Economia
O mercado de Yiwu, que está entre os 100 melhores mercados abertos da China, foi nomeado como a “bandeira da economia de mercado’” do país. A cidade
têm uma grande variedade de produtos de qualidade e com preços baixos, o que
a torna um paraíso de compras para os turistas. Ao mesmo tempo, é famosa por
ser fonte global de produtos populares das lojas de R$ 1,99 de todo o Brasil e do
comércio popular da 25 de Março, em São Paulo. A economia da cidade gira em
torno de um megacentro de compras de 4 milhões de metros quadrados, com 62
mil boxes, por onde circulam diariamente 400 mil pessoas.
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10.3 Clima
Localizado na zona de clima sub-tropical de monção, Yiwu desfruta de um
clima subtropical de monções, com quatro estações distintas. Seus verões
(mai-set) são ensolarados e quentes, com máxima de 34°C (93°F) e mínima
de 22°C (73°F). Já seus invernos (nov-mar) são secos, frios, com temperatura variando entre 12°C (53°F) e 0°C (31°F). Além disso, é uma estação
caracterizada por chuvas ocasionais, neve e muitos ventos. As chuvas continuam na primavera (mar-mai) e as temperaturas sobem para 26°C (79°F)
e 5°C (44°F). Por outro lado, no outono (set-nov), os dias são frescos e
ensolarados, com temperaturas entre 29°C (84°F) e 7°C (45°F).
10.4 Dicas
Atrações turísticas
»Former Residence of Feng Xuefeng (Ruínas antigas e prédios arquitetônicos) › 冯雪峰故居
Shoppings
»Binwang Market (3° maior mercado/shopping da China) › 中国第三大
购物市场
Endereço: N°. 158, Binwang Road, Yiwu City, China
地址：义乌市宾王市场 中国义乌市，宾王路158号

68

GUIA DE VIAGEM

»In Time Shopping Mall (Shopping)
Endereço: N°. 15 Gong Ren West Rd.
地址：义乌市工人西路15号
»Jie Bai Department Store (Shopping)
Endereço: N°. 111 Cheng Zong Rd.
地址：义乌市城中路111号
»Underground Mart (Shopping) 绣湖广场
Endereço: Underground of Citizen Square (Xiu Hu Square).
地址：市民广场
»Yiwu Night Market (“Fake Market”)
Endereço: San Ting Lu Night Market
地址：三挺路夜市（商贸区
Restaurantes
»Sentosa Restaurant & Bar (Restaurante Internacional)
Endereço: N°.175 Jiangdong Middle Road, Yiwu, China
地址：义乌市江东中路175号
Telefone: 86-579-8521-3641
»Divino (Restaurante Internacional)
Endereço: N°.1-6 Dushi Gongyu, Yiwu 322000, China
地址：义乌迎恩门都市公寓6号
Telefone: 86- 135-7593-8056
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CHONGQING

11.1 Introdução
O município foi criado em 14 de março de 1997 e é uma das cinco cidades
centrais na República Popular da China (RPC), que é a classificação de nível
mais alto para as cidades com status igual ao das províncias. A cidade, que
está localizada no sudoeste do país, é um dos quatro municípios da RPC e o
único do interior da China diretamente controlado, estando sob a administração direta do governo central (os outros três são Beijing, Xangai e Tianjin).
É composto por 19 distritos, 15 municípios e 4 distritos autônomos. Sua
população é composta por mais de 32 milhões de pessoas em toda sua área
administrativa, com uma taxa de urbanização de 55% em 2011 (um crescimento de 0,34%, maior que a taxa nacional).
Chongqing tem um rico legado cultural e histórico, principalmente por
ter sido capital da República da China no tempo da Guerra Sino-Japonesa
(1937-1945).
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11.2 Economia
A cidade é o centro econômico da parte superior do Rio Yangtze e o centro
de produção principal de transporte para sudoeste da China. Seu PIB nominal
atingiu U$ 158,9 em 2011, ao registrar um crescimento anual de 16,4%. No
entanto, seu desempenho econômico ainda está atrás das cidades costeiras
como Xangai.
O setor industrial Chongqing é bem diversificado, produzindo bens locais
orientados para o consumidor, como alimentos processados, automóveis, produtos químicos, têxteis, máquinas e eletrônicos. Além disso, a cidade é o terceiro maior centro da China para produção de veículos automóveis e o maior para
motocicletas. O município também é um dos nove maiores centros de ferro e
aço da China e um dos três maiores produtores de alumínio. Contudo, seu setor
de exportação, ao contrário leste do país, é pequeno devido à sua localização
no interior da China.
O setor agrícola tem um papel importante na economia da região, onde o arroz
e as frutas (especialmente laranjas) são os principais produtos. Seus recursos
naturais são abundantes, com grandes depósitos de carvão, gás natural e mais
de 40 tipos de minerais.
O setor infraestrutura tem recebidos grandes investimentos. Desde a sua
elevação a município em nível nacional, em 1997, a cidade expandiu dramaticamente sua infraestrutura de transporte, ampliando e reformando a rede de
estradas e ferrovias que ligam Chongqing para o resto da China, a fim de reduzir
custos logísticos. Com a construção de estradas de ferro e rodovias para o leste
e sudeste, Chongqing é um importante centro de transportes no sudoeste da
China e um dos portos fluviais mais importantes da China.
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11.3 Clima
Chongqing ou “Cidade Nevoeiro”, apresenta um clima muito úmido e mais de
100 dias de nevoeiro por ano. Também conhecida como um dos “três fornos”
do rio Yangtze, juntamente com Wuhan e Nanjing, seus verões (mai-set) são
longos e entre os mais quentes e úmidos da China, com máximas 34°C (93°F)
e mínimas 22°C (72°F) graus. Já seus invernos (nov-fev) são curtos, úmidos
e nublados, com as temperaturas variando entre 8°C (46°F) e 13°C (55°F). No
outono (out-fev) e na primavera (fev-mar), apresentam máximas de 27 °C (81°F)
e 28°C (82°F) graus, e mínimas de 11°C (52°F) e 12 °C (54°F).
11.4 Dicas
Atrações turísticas
»Zoológico Chongqing (Chongqing Yesheng Dongwuyuan) › 重庆野生动物园
»Jardim Botânico Nanshan (Nanshan Botanical Garden) › 南山公园
»Mesquita (Chongqing Mosque) › 重庆清真寺
»Vila Histórica (Ciqikou Ancient Town) › 瓷器口古镇
»Prédios arquitetônicos (Chongqing Chaotianmen) › 重庆朝天门码头
»TMuseu da Arte (Chongqing Art Museum) › 重庆美术馆
»Museu Three Gorges (Three Gorges Museum) › 重庆中国三峡博物馆
»Museu Natural de Chongqing ( Chongqind Ziran Bowuguan) › 重庆
自然博物馆
»Templo Budista (Huayan Temple) › 华岩寺
»Construção Histórica (Chongqing People´s Hall) › 重庆人民大礼堂
»Teatro (Chongqing Grand Cultural Palace Theater) › 重庆市劳动文化宫
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Restaurantes
»Cloud Nine Revolving Restaurant (Restaurante cantons com vista
panorâmica) ›九重天旋转风味餐厅
Endereço: 29F, Yudu Hote, 168 Bayi Lu, Yuzhong District, Chongqing
地址: 重庆市渝中区八一路168号渝都大酒店29楼
»Cactus Tex Mex (Restaurante mexicano) › 仙人掌
Endereço: 9th Floor of Hongya Dong Center, Yuzhong District, on Jai Ling River
地址: 9楼的中心，渝中区洪崖洞，洁灵河
»Vito Fine Dining Italian Restaurant (Restaurante italiano) › 维托意
大利美食餐厅
Endereço: No1. Outlets Road, Airport Express Way, Chongqing 400011, China
地址: 〒400-011 中国重慶
»Qi Qi Huo Guo (Zourong Square) (Restaurante Chines Hotpot)
Endereço: Building B, Zourong Square, Yuzhong District, Chongqing, China
»Pu Ti Su Vegetarian Life (Restaurante Vegetariano) › 苏菩提素食生活
Endereço: 1F Jingliguan, Shuijinglicheng, Longhu, Chongqing, China
地址: 中国重慶
»Stone Grill (Restaurante Internacional) › 石烧烤
Endereço: Chongqing Tiandi, Chongqing, China
地址: 重庆重庆天地
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Shoppings
»SML Central Square › 日月光中心广场
Endereço: Minquan Lu, Yuzhong District, Chongqing (Nearest Metro/ Light Rail Station: Jiaochangkou (较场口)
地址: 重庆市渝中区民权路
»Paradise Walk › 北城天街
Endereço: Beichentian Jie, Jiangbei District, Chongqing (Nearest Metro
Station: Guanyinqiao (观音桥)
地址: 重庆市江北区北城天街
»West Outlets › 西部奥特莱斯购物广场
Endereço: 1 Autelaisi Lu, Beibu Xinqu Jinkaiyuan Beiqu, Jiangbei District,
Chongqing 地址: 重庆市北部新区经开园北区奥特莱斯路1号
Bares
»Soho Bar › 苏荷酒吧
Endereço: 1F, Deyi Shijie, 88 Jiaochangkou, Yuzhong District, Chongqing
地址：重庆市渝中区较场口88号得意世界1楼
Endereço: 1F, Deyi Shijie, 88 Jiaochangkou, Yuzhong District, Chongqing
Telefone: 023 6379 7776
Horário: 19:30 - 06:00
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»JJ´s House Disco › 益发国际娱乐
Endereço: 263 Bayi Lu, Yuzhong District, Chongqing
地址: 重庆市八一路263号
Telefone: 023 6382 2863
»The Celtic Man Irish Pub › 凯尔特人爱尔兰酒吧
Endereço: B1-7-2 Deyi World, Yuzhong District, Chongqing
地址: 重庆市渝中区较场口88号得意世界B1-7-2
Horário: 18:00 – 02:00
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TIANJIN

12.1 Introdução
Tianjin é uma das cinco cidades centrais da República Popular da China
(RPC), sendo governada como um dos quatro municípios da RPC diretamente controlados, e está, portanto, sob a administração direta do governo
central.
Tianjin é uma cidade dual-core, onde sua principal área urbana (incluindo
a cidade antiga) localizada ao longo do rio Hai, se conecta aos rios Amarelo e
Yangtze através do Grande Canal. Em termos de população urbana, é a sexta
maior cidade em nível nacional, com uma área de terra urbana, não incluindo
Binhai, ocupando o quinto lugar no país, depois de Pequim, Xangai, Wuhan e
Guangzhou. Binhai New Area, constitui o outro núcleo do município e, a partir do final de 2010, 285 empresas da Fortune 500 criaram filiais neste local,
tornando Binhai o novo pólo de crescimento, base da indústria avançada, da
reforma financeira e da inovação na China.
Na área cultural, Tianjin é a base da Ópera de Pequim, uma das formas mais
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prestigiadas de ópera chinesa. Ao mesmo tempo, é famosa pela sua stand
up [comedy] e por seus comediantes, incluindo Guo Degang e Sanli Mais.
12.2 Economia
A globalização e a abertura da economia para o resto do mundo têm trazido
benefícios para o crescimento econômico de Tianjin e transformando a cidade
em um polo para o transporte internacional, logística, manufatura moderna e
pesquisa e desenvolvimento. A sua economia mantém uma velocidade constante e rápida de crescimento, atingindo o maior PIB per capita da China, U$
13.393.
No setor industrial, suas indústrias pilares são: tecnologia de informação
eletrônica, automotiva, biotecnologia e produtos farmacêuticos, metalurgia
e indústrias petroquímicas. Sua nova área costeira, que consiste no porto de
Tianjin, Tianjin Economic and Technology Development Area e área de Tianjin
Bonded, tem atraído várias empresas como Motorola, Toyota e Samsung.
Tianjin está comprometida com a reforma financeira e a inovação e vem tornando-se a cidade-piloto com a maior quantidade de fundos de investimento
industriais na China, já que acredita que o desenvolvimento da indústria é parte
fundamental da sua reforma. Tianjin ainda buscou construiu suas vantagens
competitivas no cenário de investimento, tais como: serviços de transporte
portuários convenientes, um mercado aberto, serviços avançados de logística,
atraindo políticas preferenciais e serviços públicos eficientes. Atualmente, Tianjin esta buscando se desenvolver em uma ecocidade, a fim de trazer perspectivas
múltiplas para investimentos em ativos fixos nos períodos subsequentes.
No setor de transportes, o porto da cidade esta entre os melhores do mundo, ocupando a quinta colocação mundial em capacidade de processamento.
Localizado na Zona Econômica Binghai, uma nova zona econômica nacional

78

GUIA DE VIAGEM

da China, é o maior porto de águas profundas artificiais da China e o local de
paragem habitual dos cruzeiros internacionais.
12.3 Clima
Tianjin tem um clima dividido em quatro estações regido pela monção típica do leste da Ásia. Seus invernos (nov-fev) são frios e secos, com muitos
ventos, e temperaturas entre -8°C (18°F) e 5°C (41°F). Já seus os verões
(mai-ago) são quentes e úmidos, com máxima de 31°C (88°F) e mínima de
20°C (68°F). Na primavera (mar-mai), o clima da cidade é seco e com muitos ventos, ocorrendo tempestades de areia ocasionais vindas do deserto de
Gobi. Seu outono (set-out) é ameno e agradável. As temperaturas nestas duas
estações varia entre 1°C (34°F) e 26°C (79°F) graus.
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Mapa do Metrô de Tiajin
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12.4 Dicas
Atrações turísticas
»Cinco Grandes Avenidas (Five Great Avenues) › 五大道
»Templo Confucionista (Temple of Confucius Wen Miao) › 孔庙
»Olho de Tianjin, Roda Gigante (Ferris wheel, Eye of Tianjin) › 天津之眼
»Estádio Olímpico de Tianjing (Tianjin Olympic Center Stadium) › 天
津奥林匹克中心体育场
»Torres (Drum Towers)› 鼓楼
»Rua Cultural de Tianjin (Tianjin Ancient Culture Street) › 古文化街
»Museu de Tianjin (Tianjin Museum) › 天津博物馆
»Jardim Botânico Tropical de Tianjin (Tianjin Tropical Botanical Garden) › 天津热带植物园
»Parque Popular de Tianjin (Tianjin People’s Park) › 天津人民公园
Restaurantes
»YY Beer House (Restaurante Asiático) ›粤园餐厅
Endereço: N°.3 Aomen Road, Tianjin
地址: 天津和平区澳门路3号国际大厦后
Telefone: 022 2339 9634
»Bawarchi Indian Restaurant (Restaurante Indiano) › 芭瓦琪印度餐厅
Endereço: N°.69 , Tianta Road, Shanggu Business complex West Building, 3rd
floor, Nankai District, Tianjin.
地址: 天津南开区天塔路上谷商业街西区B座3楼69号铺
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»Aulare - Urban Latin Restaurant (Restaurante Latino/Mediterrâneo)
艾伊莎贝西餐厅
Endereço: Binshui Xi Dao, Magnetic Plaza, A4, Floor 2. Nankai District, Tianjin.
地址: 天津市南开区时代奥城商业广场A4大厦2-16
»Aaron’s Kitchen (Restaurante Fast Food) ›亚龙屋
Endereço: Nan Cui Ping Park, No.265 Hongqi South Road, Nankai District, Tianjin.
地址: 天津市南开区红旗南路265号南翠屏公园内
Telefone: 022 8372 8222
Horário: 11:00 - 22:00
»Gold Pizza (Restaurante de Massas) ›黄金比萨饼(卫津路店)
Endereço: Ground Floor, Caifu Building, 127 Weijin Lu, Heping District, Tianjin.
地址: 天津市和平区卫津路127号财富大厦底商
Telefone: 022 2304 5765, 022 2304 5797
Horário: 10:00 – 22:00
»Seven Pattra Leaves (Restaurante Chinês) ›七贝叶
Endereço: 202, 1 Huanhua Dao, close to Weijin Nanlu, Hebei District, Tianjin
地址: 天津河北区新开路华越道1号202
Telefone: 022 2337 1479
Shoppings
»Binjiang shopping Center ›天津滨江购物中心
Endereço: 29 Kaifeng Lu, Heping District, Tianjin
地址: 天津市和平区开封路，29
Telefone: 022-23315579, 23131615
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»Tianjin Quanye › 天津劝业场
Endereço: 290 Heping Lu, Heping District, Tianjin.
地址: 天津市和平区和平路，290
Telefone: 022-27303771
»Shenyang Dao Antique Market › 沈阳道古玩市场
Endereço: Shenyang Dao, Heping District, Tianjin.
地址: 天津市和平区沉阳道
Telefone: 022-27222546
Bares
»Bar Pepper ›辣椒酒吧
Endereço: 3F, Building B of Shanggu Commercial Complex, Nankai District, Tianjin
地址: 天津市南开区水上公园上谷商业城B座3层
Telefone: 022 2341 5238
»Hank’s Sports Bar & Grill › 汉克斯美式烤肉酒吧
Endereço: Room 56, Building B of Shanggu Shangye Cheng , Tianta Dao, Nankai
District, Tianjin.
地址: 天津市南开区天塔道上谷商业城B座56门
Telefone: 022 2341 7997
»DD Disco Square ›黄金比萨饼(卫津路店)
Endereço: 335 Machang Dadao,Hexi District, Tianjin.
地址: 天津市河西区马场道335号
»Kanghao Disco ›康好迪斯科广场
Endereço: 47 Minzu Lu, Hebei District,Tianjin
地址: 天津市河北区民族路47号(原一宫剧场)
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Palácio Itamaraty

EMBAIXADAS
E CONSULADOS

Embaixada e Consulados Brasileiros na China
» Embaixada e Consulados Brasileiros na China
Endereço: Guanghualu 27 – Beijing 100.600
Tel: 8610 65322881
8610 65322751 (geral)
Fax: 8610 65322751
Home Page: www.brazil.org.cn
E-mails: info@brazil.org.cn (geral) › consular@brazil.org.cn (setor consular)
» Consulado Geral do Brasil em Xangai
Endereço: 1375 Huai Hai Zhong Lu QI Tua Tower, 10 Shanghai
Tel: 8621 64370110
Fax: 8621 64370160
E-mail: braxan@shiuol.cn.net
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» Consulado-Geral em Cantão (Guangzhou)
Endereço: R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District,
Guangzhou – China – 510623
Tel: 8621 83652236
Fax: 8621 8365 2203
» Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong
Endereço: Rooms 2014-21 Su Hung Kai Centre, 30 Harbour Road Wanchai, Hong Kong
Tel: 852 2525 7004 (geral)
852 2525 7002 (setor consular)
Fax: 852 2877 2813 (geral)
Telefone de Plantão: 852 9781 3842
Home Page: www.brazilianconsulate.org,hk
E-mails: cgbrahkg@brasilianconsulate.org.hk (geral)
consular@brasilianconsulate.org.hk (setor consular)
secomhkg@brasilianconsulate.org.hk (setor de promoção comercial)
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CUMPRIMENTOS
E EXPRESSOES

A língua oficial da China é o mandarim, apesar de existirem inúmeros dialetos típicos de cada região. Esse idioma, conhecido também como putonghua
na China continental, pertence à família linguística sino-tibetana e utiliza-se
de ideogramas monossilábicos (símbolos empregados para representar uma
ideia ou um objeto). Tradicionalmente, o chinês é escrito em colunas verticais, de cima para baixo, da direita para esquerda, embora o estilo ocidental
seja bastante utilizado. Além disso, há diversos sistemas de romanização,
mas o sistema oficial utilizado na China Continental ainda é o Pinyin.
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Abaixo seguem alguns cumprimentos e expressões bastante utilizados durante a viagem:
Tudo Bem! » 你好！» ni hao
Bom dia! » 早上好！ » zao shang hao
Boa tarde! » 下午好！ » xia wu hão
Boa noite (antes de dormir) » 晚安 » wan na
Até logo! » 再见 » zai jian
Até amanhã! » 明天见！ » ming tian jian
Obrigado (a)! » 谢谢 » xie xie
De nada! » 不客气 » bu ke qi
Desculpa! » 对不起 » dui bu qi
Como vai? » 你好吗？ » ni hao ma
Muito bom! » 很好！» hen hao
Bonito (a)! » 漂亮 » piao liang
Por favor, leve-me para » 请带我倒。。。» qing dai wo dao
Hotel » 酒店 » jiu dian
Feira de Cantão » 广交会 » guang jiao hui
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Pavilhão Pazhou » 琶洲会馆 » pa zhou hui guan
Restaurante » 餐馆 » can guan
Quanto custa? » 。。。多少钱？ » duo shao qian
Too expensive » 太贵！ » tai gui
Credit Card » 信用卡 » xin yong ka
I want ...... » 我要。。。» wo yao
I don’t want » 我不要 » wo bu yao
Por favor, onde fica o toalete? » 请问厕所在哪？» qing wen ce suo zai na li
Quero ir para... » 我要去。。。» wo yao qu
Por favor, pare (o veículo)! » 请停车！» qing ting che
Por favor, gostaria de materiais/brochuras de sua empresa »
请给我你们的资料/书
Estou doente » 我生病了 » wo sheng bing le
Sou Brasileiro (a) » 我是巴西人 » wo shi ba xi ren
Falo Português » 我会说葡萄牙语 » wo hui shuo pu tão ya yu
Falo Inglês » 我会说英语 » wo hui shuo ying yu
Sou vegetariano » 我吃素的 » wo chi su de
Polícia » 警察 » jing cha
Fonte: http://www.infoescola.com e http://www.wikipedia.com.br
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