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Siga, curta e compartilhe!

VOCÊ SABIA?

Novo presidente Equatoriano Guillhermo Lasso na cerimônia de posse com a primeira dama, María de Lourdes Alcivar 
Foto: Reprodução/ Presidencia de la República del Ecuador

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

O Sistema de Museus e Centros Culturais 
de Quito e a Fundação de Museus da 
Cidade promoveram o acesso online com 
tour virtuais, repositórios digitais e 
catálogo de obras em tempos de 
pandemia. No site abaixo, é possível 
acessar uma lista com passeios virtuais e
seserviços digitais do Museu Abya Yala, 
Jardim Botânico de Quito, o Espaço 
Cultural da Fundação Telefônica, Museu 
Nacional do Equador, entre outros ativos 
culturais. Aproveite!

TOUR VIRTUAL EM QUITO

O famoso arquipélago onde o cientista 
Charles Darwin passou 35 dias durante o 
ano de 1835 e escreveu o livro "A Origem 
das Espécies" protagonizou dois 
acontecimentos inusitados. Uma bela 
formação rochosa conhecida como Arco 
de Darwin sofreu erosão e desmoronou no 
OcOceano Pacíco nesta semana. Além do 
mais, foi conrmado, na última terça-feira 
(25), que uma tartaruga gigante 
encontrada em 2019 nas Ilhas Galápagos 
pertence a uma espécie considerada 
extinta há mais de um século.

Arco de Darwin antes da erosão.
Foto: Galapagos National Park 
Fonte: G1

GALÁPAGOS

Segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o avanço da 
imunização contra a Covid-19 elevou a 
expectativa de crescimento da economia.  
Para a entidade, que calculou um recuo 
global de 3,3% em 2020, as economias do 
mundo inteiro, juntas, devem crescer 6% 
emem 2021 e 4,4% em 2022. Em outubro do 
ano passado, as projeções apontavam 
para 5,2% e 4,2%, respectivamente. Ainda 
de acordo com o FMI, um dos principais 
fatores que explicam esse otimismo em 
relação à economia é a série de pacotes 
de estímulos monetários aprovados pelos 
paísepaíses, sobretudo pelos Estados Unidos 
no último ano.
Em relação ao Brasil, a expectativa do 
fundo é de que o Produto Interno Bruto 
(PIB) cresça 3,7% em 2021 e 2,6% em 
2022, ante 2,8% e 2,3%, respectivamente. 
A projeção estipulada pelo FMI prevê um 
crescimento maior que o governo e o 
mercado nanceiro brasileiro, que veem 
umum crescimento de 3,2% para este ano. 
Contudo, especialistas armam que tais 
projeções só serão atingidas com um 
avanço da vacinação no país. Já para o 
pós-pandemia, a aposta é na introdução 
de iniciativas para aumentar a capacidade 
produtiva e, assim, garantir uma melhor 
adaptaçãoadaptação a uma economia mais 
digitalizada no futuro. Nesse sentido, 
Minas Gerais já apresenta sinais de 
recuperação: em janeiro, embora a 
produção das fábricas tenha recuado 
0,5%, ante dezembro, houve expansão de 
9,8% quando comparado ao mesmo mês 
dodo ano passado, segundo o IBGE. Além 
disso, o faturamento cresceu 1% no 
primeiro mês deste ano, comparando-se 
com dezembro de 2020, registrando a 
terceira alta consecutiva, conforme 
pesquisa Index, da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
((Fiemg).

RETOMADA ECONÔMICA

MINAS GERAIS MANTÉM UM COMÉRCIO
INTERNACIONAL PRAGMÁTICO

Em razão dos recentes acontecimentos no Oriente Médio, é importante destacar 
brevemente as relações comerciais de Minas Gerais com os países em evidência. O 
estado mantém relações comerciais plenamente estabelecidas com toda a região, 
inclusive tendo Israel como um de seus principais parceiros regionais e também 
relações estáveis com os territórios palestinos.
OO uxo comercial de Minas Gerais com Israel foi de US$46,5 milhões em 2020, com 
uma balança comercial negativa para o estado de US$2.4 milhões, visto que 
importou-se mais do que exportou para o referido país. O valor exportado por Minas 
Gerais para Israel no último ano foi de US$22 milhões, um crescimento de 6% em 
relação a 2019. O principal produto exportado foi café verde, através de via marítima, 
responsável por 52,5% das exportações mineiras ao país. Minas Gerais representa o 
7º estado brasileiro que mais exporta a Israel. Em relação aos territórios palestinos, 
emem 2020, o estado exportou US$3.2 milhões, um crescimento de 91% em relação ao 
ano de 2019, e se constituiu como o 5º maior exportador entre os estados brasileiros. 
O principal produto exportado foi a carne bovina e suas miudezas, por meio da via 
marítima, representando 98,7% da pauta exportadora. Não existiram importações.

NOVO PRESIDENTE TOMA POSSE NO EQUADOR

Na última segunda-feira (24/5), tomou posse o ex-banqueiro Guillhermo Lasso. Ele 
derrotou o economista Andrés Arauz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, que 
governou o Equador de 2007 a 2017 e foi condenado por corrupção em 2020. A 
cerimônia de posse, realizada na Assembleia Nacional Guadalupe Llori, contou com a 
participação do presidente brasileiro Jair Bolsonaro; o rei da Espanha, Felipe VI; o 
presidente da República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader; entre outras 
autoridades. Entre as prioridades do novo presidente constam a implementação de 
rereforma econômica e tributária e o fortalecimento do livre-comércio. “Queremos 
estar presentes o quanto antes na Aliança do Pacíco e participar de tratados de livre 
comércio com países aliados, buscando comércio livre e justo.
Queremos mais Equador no mundo e mais mundo no Equador”, discursou o novo 
presidente equatoriano em sua posse.
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