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Diário do Comércio
 Corte em recursos vai afetar construção civil https://bit.ly/2RYWFpy
 Reedição da MP 936 deve trazer um pouco de alívio durante a crise https://bit.ly/3xweQDA
 Para comprar itens básicos, consumidor faz dívidas em BH https://bit.ly/3gIvr0Y
 Mercado Livre de energia pode ir à Justiça https://bit.ly/3xusfMk
Hoje em Dia
 Intervenção artística em BH presta homenagem aos impactados pela Covid-19; veja como participar
https://bit.ly/3gLBPEu
Paulo Navarro
 Para levar esperança aos impactados... https://bit.ly/2QzjhwA
Jornal de Notícias - Montes Claros
 Artigo Flávio Roscoe - Maturidade empresarial https://bit.ly/3xqT7wE
 Corações para a cidade https://bit.ly/32N6ZmM
Gazeta Norte Mineira - Montes Claros
 FIEMG reitera preocupa quanto ao julgamento do STF https://bit.ly/3tXZFAA
 Norte de Minas pede flexibilização ambiental no Recomeça Minas https://bit.ly/32SMgOx
Diário do Aço
 Usiminas doa oxigênio para Hospital Municipal de Ipatinga https://bit.ly/3dWl3Ru
O Corvo Veloz
 Com o FAPI, sua empresa fica por dentro das melhores praticas https://bit.ly/3dSzohw
Últimas Notícias
 SENAI Formiga oferece vagas de estágio para alunos de letras, pedagogia e psicologia https://bit.ly/3eDiGlk
Agora - O Diário de Divinópolis
 Capacitação sobre nova lei de licitações acontece nesta terça-feira https://bit.ly/3aEsRVK
Não perde não
 FIEMG realiza evento gratuito sobre o papel da indústria na gestão dos recursos hídricos https://bit.ly/3dW6MnH
Gazeta da Semana
 Quatro tendências tech para a indústria https://bit.ly/3voJnRO
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Rádio Itatiaia
 Produção industrial cresce em março após três meses de queda, indica pesquisa da CNI https://bit.ly/3gJlbFI
O Tempo
 Texto prevê redução de ICMS na cesta básica e crédito facilitado https://bit.ly/3tYwmOi
 Vale lucra R$ 30,5 bi no primeiro trimestre do ano https://bit.ly/3xnQMmh
Estado de Minas
 Queiroga admite falta de doses de vacina para reforço https://bit.ly/3ez1xcK
 A insegurança jurídica e os empreendimentos imobiliários https://bit.ly/2PrEbgx
 "Grande carta de intenções" https://bit.ly/3tS9Oii
 CPI da covid enfrenta polêmica judicial https://bit.ly/3vqLp3A
 Crescem as exportações https://bit.ly/3vnXKpr
Folha de S. Paulo
 Guedes discute com par argentino em reunião sobre redução de tarifas do Mercosul https://bit.ly/32SxAiw
 Bolsonaro ignora Covid em plano orçamentário de 2022 https://bit.ly/32P6NU2
 Com R$ 229 bilhões em jogo, STF julga principal processo tributário do país https://bit.ly/3vqUj10
 Arthur Lira defende a reforma tributária fatiada https://bit.ly/2PrOIZ7
 CPI da Covid estreia sob embate judicial e tenta focar atraso de vacinas https://bit.ly/2R3JZ0l
 Com alta do minério, Vale lucra R$ 30,5 bi https://bit.ly/3xo0ODX
 Motor https://bit.ly/3aKLaZp
 Governo quer antecipação de 13º de aposentados ainda em maio https://bit.ly/2Qs1B6d
 Investidores estrangeiros retiram US$ 2,1 bi do Brasil em março https://bit.ly/3voD3K8
O Estado de S. Paulo
 Anvisa vê falhas técnicas e de segurança e veta importação da Sputnik por Estados https://bit.ly/3sWdy10
 Calote do Brasil com organismos internacionais já chega a R$ 10 bilhões https://bit.ly/3xqVT55
 Juiz do DF barra Renan na relatoria da CPI da Covid https://bit.ly/3noEJjX
 Queiroga vê risco de falta de 2ª dose da Coronavac https://bit.ly/32STmTa
 Tributos têm peso maior para os mais pobres, diz Ipea https://bit.ly/3tVw8I0
O Globo
 Deputados negociam uso de dinheiro de acordo da Vale https://bit.ly/2RYOWI2
Correio Braziliense
 Chegou a hora e investigar a covid https://bit.ly/3dSPhEG
 Celeridade nos julgamentos https://bit.ly/3gO43yF
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