
Siga, curta e compartilhe!

VOCÊ SABIA?
Quatro países formam o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte: 
Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda 
do Norte.

Coroada em 1953, a Rainha Elizabeth se 
tornou a excelência da monarquia a reinar 
por mais tempo no mundo inteiro.

TTodo cidadão britânico que chega aos 100 
anos, recebe um cartão de feliz aniversário 
da Rainha.

Os casamentos reais são feriados nacionais 
no Reino Unido.

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

The Crown
A série é uma história biográca sobre o 
reinado da Rainha Elizabeth II do Reino 
Unido e os eventos que moldaram a 
segunda metade do século XX.

Tour virtual - Museu Britânico

O British Museum tem uma história muito 
antiga, que data de 1753 e reúne 8 milhões 
de objetos de até 2 mil anos.

Clique aqui

Em novembro de 2021, ocorrerá em 
Glasgow - Reino Unido, a 26ª Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP26). Ao longo das duas 
últimas décadas, os países se reúnem 
para buscar medidas que visem parar - ou 
ao mesmo reduzir - os impactos 
negnegativos advindos das mudanças 
climáticas. O estado de Minas Gerais já é o 
protagonista no desenvolvimento 
econômico sustentável no Brasil desde o 
ano passado, quando rmou o 
Memorando de Entendimento (MoU) 
com o Reino Unido voltado para a 
ccooperação em diversas ações sobre a 
pauta do desenvolvimento econômico 
sustentável. 

MINAS GERAIS E A COP26

Com a posse da nova cônsul dos Estados 
Unidos da América em Belo Horizonte, 
Katharine Ordeñez, o Governo do Estado, 
por meio da Assessoria de Cooperacão 
Nacional e Internacional, tem 
intensicado a aproximação com o país. 
Marco importante nessa aproximação foi 
ararticulação  para viabilizar a doação de 
uma infraestrutura hospitalar para 
enfrentamento de grandes calamidades.  

A estrutura pode ser utilizada em diversas 
situações, como em chuvas, desastres 
naturais ou socorros médicos imediatos. 
A estrutura conta com 40 leitos, um 
gerador de energia, cinco ventiladores de 
ar e distribuidores de água.

SEDE FORTALECE COOPERAÇÃO
COM OS ESTADOS UNIDOS

Devido à pandemia do novo coronavírus, a retração econômica e a estagnação 
produtiva marcaram o ano de 2020. Segundo o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), a região da América Latina apresentou queda de 20% nas 
exportações no ano passado. Para 2021, está prevista uma contração entre 13% e 
11%. Cinco países se destacam como chaves no fortalecimento das relações 
comerciais de Minas Gerais. São eles: Argentina, Colômbia, Peru e Paraguai. Para isso, 
foram denidos pelo Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 
como pocomo pontos decisivos: a intensidade e propagação da segunda onda de contágios, a
agilidade para produzir e distribuir vacinas, a capacidade de cada país para manter os 
estímulos monetários e scais e as tensões geopolíticas que possam surgir entre eles.

A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DA AMÉRICA LATINA E
OS PRINCIPAIS PARCEIROS DE MINAS GERAIS

Os principais produtos exportados 
pelo estado no período, foram: 
Minério de ferro (37,2%); Café 
(14,5%); ouro (7%), soja (6%), 
ferro-ligas (5,3%), açúcares (4%), 
ferro fundido bruto e ferro spiegel 
(3,1%), carnes de animais da 
espécieespécie bovina (2,8%) e pastas 
químicas de madeira (1,9%).

MINAS GERAIS FORTALECE O SEU COMÉRCIO
INTERNACIONAL EM 2020
Apesar dos impactos causados pela pandemia na economia global e 
consequentemente, no comércio internacional, Minas Gerais se mostrou como um 
dos estados mais competitivos do país no que concerne a exportações. Em 2020, 
houve um aumento de 4,5% no valor exportado pelo estado em relação às 
exportações de 2019, ao qual somaram US$ 26,3 bilhões. As vendas internacionais de 
Minas Gerais alcançaram cento e oitenta e cinco mercados de destino, muitos dos 
quais incrementaram as suas compras oriundas do estado, em comparação ao ano 
dede 2019. Desses, destacam-se: China (34,4%), Canadá (82,6%), Bélgica (38,3%), 
Polônia (125,9%), Alemanha (9,7%), Rússia (49,5%), Filipinas (41,9%), Argélia (27,5%), 
Emirados Árabes Unidos (18,3%) e França (12%).

Conteúdo produzido pela Assessoria de Cooperação Nacional e Internacional,
e Superintendência de Atração de Investimentos e Estímulo à Exportações 

1ª EDIÇÃO  |  fevereiro 2021

BOLETIM
MINAS E O MUNDO

https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
https://www.instagram.com/desenvolvimentomg/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/desenvolvimentomg
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEsa5tvDC2tTQAAAXexzNxodHxtxP3P7uvtVX0vK9M_7dmr0SdQwG7D1If08y5DGIeCbphN8GK2wKYpWUbxemMes2qv6LTkzH672YZaz6a6XwHoIIQNdtszUrWhCgecAuF5UIE=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdesenvolvimentomg%2F%3ForiginalSubdomain%3Dbr
https://www.youtube.com/channel/UCX9hj1nHjnbRRTUt9PypnoQ

