
Siga, curta e compartilhe!

VOCÊ SABIA?

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

O lme, dirigido por Christopher Nolan, 
conta a história de um grupo de 
astronautas que, após ver a Terra 
consumindo boa parte de suas reservas 
naturais, recebe a missão de vericar 
possíveis planetas para receberem a 
população mundial, possibilitando a 
cocontinuação da espécie. Cooper (Matthew 
McConaughey) é chamado para liderar o 
grupo e aceita a missão sabendo que pode 
nunca mais ver os lhos. Ao lado de Brand 
(Anne Hathaway), Jenkins (Marlon 
Sanders) e Doyle (Wes Bentley), ele seguirá 
em busca de uma nova casa. Com o passar 
dosdos anos, sua lha Murph (Mackenzie Foy 
e Jessica Chastain) investirá numa própria 
jornada para também tentar salvar a 
população do planeta.

INTERESTELAR

Macia, saborosa... e malcheirosa. Os 
adjetivos que alguns astronautas que 
pisaram na Lua usaram para descrever a 
poeira lunar desconstroem a imagem 
romântica e nostálgica que muita gente 
tem sobre o único satélite natural da Terra. 
Quando regressaram à nave e retiraram o 
capacapacete, os exploradores estavam 
impregnados com o fedor daquela poeira 
que, segundo os relatos das Crônicas da 
Apollo da Nasa, era "incrivelmente 
pegajosa", a ponto de aderir às botas, luvas 
e qualquer superfície exposta a ela.

LUA
O Governo de Minas Gerais, por meio das 
secretarias de Desenvolvimento 
Econômico (SEDE) e de Mobilidade e 
Infraestrutura (SEINFRA), o Indi e a 
vice-governadoria, participou do Brazil 
Investment Forum 2021 (BIF), que, neste 
ano, foi realizado de modo virtual. O 
evevento foi organizado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil).
O BIF é um dos principais eventos de 
atração de investimentos da América 
Latina, possibilitando a oportunidade de 
contato direto com investidores 
estrangeiros e executivos de grandes 
empresas brasileiras. Nesta quarta edição, 
foram registrados mais de 6 mil 
paparticipantes de 101 países.
O estande virtual de Minas Gerais 
reforçou as potencialidades do estado 
para a atração de investimentos ao 
apresentar os projetos em curso no 
Estado que impactam diretamente na 
melhoria do ambiente de negócios.

MG MARCA PRESENÇA NO BRAZIL
INVESTMENT FORUM 2021

COMÉRCIO EXTERIOR DE MG REGISTRA RESULTADOS
POSITIVOS NOS PRIMEIROS QUATRO MESES DE 2021
No primeiro quadrimestre deste ano, o uxo comercial internacional de Minas Gerais 
registrou aumento de 29,5% no comparativo 2020/2021 e a balança comercial do 
estado teve crescimento de 36,4% no período analisado. As exportações mineiras 
apresentaram aumento de 31,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Esse desempenho favorável pode ser justicado pelo crescimento das exportações 
do estado para 109  mercados de destino. Dentre esses, os principais parceiros 
comerciais do estado no
primeiro quadrimestre de 
2021, quando se compara à 
igual período no último ano, 
estão: China (40,6%), Bahrein 
(67,5%), Alemanha (41,2%), 
Reino Unido (54,9%) e Bélgica 
(61%). Minas ocupa o 2º lugar 
enentre os estados brasileiros 
exportadores, com participação 
de 13,2% no período 
destacado.  

MOVIMENTAÇÃO ESPACIAL AMERICANA 
A Nasa está desenvolvendo um foguete gigante chamado Sistema de Lançamento 
Espacial (SLS, na sigla em inglês) para levar astronautas à Lua e, futuramente, a Marte. 
O SLS tem a sua estreia programada para o nal de 2021. A agência planeja enviar um 
homem e uma mulher à superfície lunar ainda nesta década. Será o primeiro pouso 
com humanos na superfície do satélite natural desde a ida de Apollo 17, em 1972, 
uma vez que, nos últimos anos, os astronautas têm feito viagens de rotina somente 
para a Estação Espacial Internacional (ISS). A Lua está quase mil vezes mais distante 
dodo que a ISS. Ainda na temática espacial, um comprador não identicado pagou 28 
milhões de dólares, em um leilão benecente, para acompanhar Jeff Bezos (fundador 
e CEO da Amazon), seu irmão e um quarto turista espacial (a ser denido) no primeiro 
voo espacial tripulado da empresa Blue Origin, no mês de julho de 2021, em uma 
viagem de apenas 10 minutos. Será a primeira viagem suborbital de turismo da 
empresa, sendo um momento marcante em uma competição para inaugurar uma 
nova era de viagens espaciais comerciais privadas.
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