
Siga, curta e compartilhe!

VOCÊ SABIA?ACONTECE NA ACI 
Com a proximidade dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, a começar em 23 de julho de 
2021, atletas se preparam observando o 
alto desempenho de atletas na história 
olímpica como Michael Phelps (nadador 
norteamericano aposentado), dono de 37 
recordes mundiais e conquistador do 
maiormaior número de medalhas de ouro em 
apenas uma Olimpíada (em Beijing - 2008). 
Você sabia que, se Michael Phelps fosse 
um país, estaria em 39º no ranking 
histórico de medalhas? Um desempenho 
que o colocaria à frente de países como 
Argentina, Jamaica e Portugal.

Fonte: Lottoland.

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

As Olimpíadas, ao longo de sua história, 
serviram muitas vezes enquanto 
ferramenta de externalização de agendas 
políticas entre os países participantes. 
Tanto com bons propósitos, ao fomentar 
aproximações diplomáticas, assim como é 
palco para radicalismos e rivalidades. 
PodPode-se citar, entre estes, o ataque 
terrorista durante os Jogos Olímpicos de 
Munique, em 1972, que matou 11 atletas 
israelenses.
Para conhecer o enredo e desfecho deste 
momento, sugerimos o lme “Munique” 
(2005).

O Governo de Minas recebeu, na tarde da 
última terça-feira (16/03), o embaixador 
da Argentina, Daniel Scioli. O objetivo da 
reunião permeou o fortalecimento dos 
laços existentes entre o estado e a 
Argentina, tanto pela importância dos 
resultados da balança comercial, dos 
sesetores produtivos estratégicos que 
podem ser desenvolvidos 
conjuntamente, quanto pelas relações 
diplomáticas - Minas Gerais é um 
estado-irmão da província de Córdoba.

RECEPÇÃO AO EMBAIXADOR DA
ARGENTINA EM MINAS GERAIS

A Assessoria de Cooperação Nacional e 
Internacional (ACI), desde o início da crise 
sanitária provocada pela Covid-19, tem 
intermediado e apoiado o Governo de 
Minas em tratativas para a compra de 
vacinas. Destaca-se, neste panorama, as 
negociações para aquisição de doses da 
SputnikSputnik V, em parceria com o Consulado 
Honorário da Rússia em Belo Horizonte.

IMUNIZAÇÃO EM MINAS 

O Escritório dos Estados Unidos em Belo 
Horizonte lançou o “1º Edital Anual de 
Projetos”, no qual apresenta 
oportunidade para organizações de 
Minas Gerais se candidatarem para 
nanciamentos do governo americano 
para promoção de projetos nas áreas de 
educaçãeducação, cooperação ambiental, 
crescimento econômico, questões sociais 
e projetos culturais.

Os interessados em submeter projetos 
estão convidados a participar do webinar gratuito para conhecer o processo de 
candidatura aos fundos, a ser realizado em 31 de março, às 16h. Para participar, clique 
aqui e preencha todos os campos requeridos.
O Edital traça as prioridades e temas dos projetos para 2021 e detalha procedimentos 
especícos para a apresentação de propostas de nanciamento. O documento pode 
ser acessado em inglês e em português.

ESCRITÓRIO DOS EUA EM BELO HORIZONTE LANÇA
EDITAL PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS FECHA
FEVEREIRO EM ALTA

EXPORTAÇÕES DE
MINAS GERAIS 
FEV/2021 

As exportações mineiras somaram US$ 2,21 bilhões em fevereiro deste ano, com um 
aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo análise da 
Diretoria de Exportações com base nos dados do Ministério da Economia. O volume 
embarcado para o exterior foi de 9,39 milhões de toneladas. Já a balança comercial 
teve saldo positivo de US$ 1,4 bilhão. O principal produto da pauta exportadora no 
mês passado foi o minério de ferro, com participação de 47% no total das vendas 
externas e receita de US$ 1,05 bilhão, crescimento de 128% em relação ao mesmo 
peperíodo de 2020. O café verde foi o segundo produto com maior destaque em 
fevereiro, com alta de 4,4% frente ao mesmo período do ano passado, alcançando 
um valor de exportação na ordem de US$ 319,9 milhões. Completam a lista dos cinco 
itens mais vendidos: ferronióbio, ouro (para uso não monetário) e açúcares.
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