
Siga, curta e compartilhe!

VOCÊ SABIA?
O dia 8 de março passou a ser o Dia 
Internacional dos Direitos da Mulher por 
decisão da Assembleia Geral das Nações 
Unidas. A data foi escolhida após, em 1857, 
129 operárias de uma fábrica têxtil de 
Nova York entrarem em greve 
reivindicando salário igual ao dos homens 
e e a redução da jornada de trabalho. Os 
patrões trancaram as operárias e 
incendiaram a fábrica.

É feriado ocial em 24 países e na China, 
Macedónia, Madagascar e no Nepal é 
feriado só para as mulheres.

A ONU atribui um tema ao Dia 
Internacional da Mulher. O tema de 2021 é: 
Mulheres na liderança: alcançando um 
futuro igual em um mundo de Covid-19.

ENTRETENIMENTO
E CULTURA

Estrelas Além do Tempo 
NoNo auge da corrida espacial travada entre 
Estados Unidos e União Soviética nos anos 
60, a sociedade norte-americana lida com 
uma profunda cisão racial. Uma equipe de 
cientistas da NASA, formada 
exclusivamente por mulheres 
afro-americanas, precisa lidar com o 
prpreconceito e se auto armar na hierarquia 
da NASA. 

Tour virtual - National Women’s History 
Museum (NWHM)

O Museu Nacional de História da Mulher 
exibe as contribuições das mulheres para a 
vida social, cultural, econômica e política 
em um contexto de história mundial.

Clique aqui

Pensando na 26ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(COP26), que ocorrerá em novembro no 
Reino Unido, Minas Gerais tem 
assegurado seu papel como protagonista 
no desenvolvimento sustentável no 
Brasil. Juntamente com o Consulado 
BrBritânico, o Governo de Minas está atrás 
de cases de sucesso para representar o 
MoU assinado no ano passado, buscando 
formas de cooperação em torno da 
transição energética. 

A Diretoria de Atração de Investimentos e 
Diversicação Econômica (DINV) tem 
focado seus esforços por meio do 
mapeamento dos Consórcios 
Intermunicipais para Gestão dos Resíduos 
Sólidos e de ações por eles desenvolvidas 
que possam atrair investimentos para os 
municípios membmunicípios membros.

De acordo com a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), entre os benefícios 
da prática estão os melhores custos de 
operação, manutenção e administração 
de serviços e instalações, como coleta de 
lixo e aterros sanitários. 

COOPERAÇÃO MINAS GERAIS
E REINO UNIDO PARA A COP26

No mês em que celebramos o Dia 
Internacional da Mulher, a nigeriana 
Ngozi Okonjo-Iweala passa a chear a 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), tornando-se a primeira mulher e a 
primeira africana a liderar a organização.
DDesde a criação da OMC, em 01 de janeiro 
de 1995, sucedendo ao Acordo Geral 
sobre Pautas Aduaneiras e Comércio 
(GATT) estabelecido em 01 de janeiro de 
1948, nenhuma mulher assumiu o cargo 
de diretor-geral da organização.

Okonjo-Iweala tem uma carreira de 25 anos no Banco Mundial, em Washington, 
tendo cumprido também dois mandatos como ministra das Finanças da Nigéria. 
Formada em Economia pela Universidade de Harvard e doutora pelo Massachusetts 
Institute of Techology, a economista nigeriana acredita no poder do comércio para 
ajudar os países em desenvolvimento a saírem da pobreza e tem como prioridade 
abordar as consequências económicas da pandemia de Covid-19.

NIGERIANA ASSUME A PRIMEIRA LIDERANÇA
FEMININA E AFRICANA DA OMC

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS INICIA
2021 COM ALTO DESEMPENHO
Em janeiro de 2021, o comércio internacional de Minas Gerais apresentou 
signicativa melhora no desempenho em comparação com o mês de janeiro de 
2020. As exportações registraram crescimento de 22,4% e as importações 
apresentaram aumento de 1,6%. O uxo comercial do estado fechou em US$2,9 
bilhões, apresentando crescimento de 16,6% no comparativo do mês de janeiro 
2020/2021. A balança comercial fechou com superávit de US$1,4 bilhões em janeiro 
deste ano, cujo aumento foi equivalente a 37,3% no referido período comparativo. 
AAs vendas internacionais de Minas Gerais alcançaram 142 mercados de destino em 
janeiro deste ano, sendo que os principais parceiros comerciais foram: China, Estados 
Unidos, Alemanha, Barein, Japão, Reino Unido, Países Baixos (Holanda), Argentina, 
Bélgica e Canadá.
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https://www.womenshistory.org/womens-history/online-exhibits

