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  O Tempo 

 Recursos do Acordo da Vale podem gerar aumento de 1,9% no PIB de Minas https://bit.ly/3yXNK8h 

 Após PEC, foco é definir regras para prefeitos usarem recursos https://bit.ly/3xP8tus 

 Cotado para disputar o Planalto, Pacheco não quer discutir eleição https://bit.ly/3yQGMS9 

 

  Super Notícia 

 Recursos do Acordo da Vale podem gerar aumento de 1,9% no PIB de Minas https://bit.ly/3B0vNra 

 

  G1 

 Café: a indústria que movimenta a economia, a história e o coração dos mineiros https://bit.ly/3i65oj3 

 

  Diário do Comércio 

 Acordo da Vale deve aumentar PIB mineiro https://bit.ly/3rj20WB 

 

  Estado de Minas 

 Festa para a volta às salas https://bit.ly/3xHFRU4 

 Municípios receberão de R$ 750 mil a R$ 50 milhões https://bit.ly/2TZjaMG 

 

  Hoje em Dia 

 Minas desponta na oferta de cargos a trabalhadores mais qualificados no país https://bit.ly/3yWLoGH 

 

  O Tempo - Betim 

 Grupo Sada distribui equipamentos para o Movimento Unidos pela Vacina https://bit.ly/3hBvkUJ 

 

  Jornal Edição do Brasil 

 Minas Gerais e Estados Unidos fazem parceria sobre comércio e investimentos https://bit.ly/3hyDVrp 

 Fiemg abre inscrições para Curso de Desenvolvimento de Conselheiros https://bit.ly/2UHfwqL 

 Fiemg ao seu lado para que o seu negócio conquiste o mundo https://bit.ly/3xBGjmI 

 

  Rádio Band News 

 PIB de Minas Gerais aumentará com acordo de reparação com a Vale https://bit.ly/2VBGUa2 

 

  Rádio Super Notícia 

 Crise elétrica e alta da inflação, podem causar prejuízos para a indústria e varejo de eletrodomésticos 

https://bit.ly/3efzuzL 
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  Rádio Itatiaia 

 MG deve abrir empregos diretos e indiretos com a chegada de novas empresas e ampliação das que já existem 

no Estado https://bit.ly/3yRjNGD 

 

  Essencial Ar 

 Gestão de estoques e inventários é tema de curso na FIEMG https://bit.ly/2TWXKjj 

 

  CNJ 

 MG: PIB deve crescer quase 2% com acordo da barragem de Brumadinho https://bit.ly/36wnk0S 

 

  Portal do Magistrado 

 MG: PIB deve crescer quase 2% com acordo da barragem de Brumadinho https://bit.ly/3r7AFq1 

 

  Portal Mato Grosso 

 MG: PIB deve crescer quase 2% com acordo da barragem de Brumadinho https://bit.ly/3ef7E6x 

 

  Rede BCN 

 Café: a indústria que movimenta a economia, a história e o coração dos mineiros https://bit.ly/3kqVLP5 

 

  Milkpoint 

 Evento quer aproximar empresas do setor lácteo com startups e pesquisadores https://bit.ly/2VBJuNg 

 

  ISTOÉ Dinheiro 

 Vale tem 170 vagas para programa de formação profissional https://bit.ly/2UMquLi 

 

  Folha de S. Paulo 

 Congresso estuda mudar emendas do relator no Orçamento https://bit.ly/3AYpt3x 

 Equipe de Guedes apostou na queda da Covid sem ouvir Saúde, diz ofício à CPI https://bit.ly/2TcZ556 

 Receita rebate crítica e diz que reforma do IR teve aval da Economia e da Presidência https://bit.ly/3B0zH3i 

 Contribuinte tentará driblar mudanças, e ganho com dividendo será menor, prevê Fisco https://bit.ly/2UH6g5Y 

 Relator do projeto do IR fala em corte de R$ 20 bi na carga de tributos https://bit.ly/36MqZYV 

 Com volume, qualidade e exportação, café tem ano para ficar na história https://bit.ly/2UNahG4 

 Especialistas afirmam que é cedo para falar em data de revacinação https://bit.ly/3i37xwa 

 Senadores fazem ressalva a André Mendonça no Supremo https://bit.ly/3i8iwEo 

 

  O Estado de S. Paulo 

 Faturamento cai, mas as empresas sobrevivem https://bit.ly/3yTvgWc 

 BC vê cenário 'perigoso' para inflação https://bit.ly/36uWTc4 
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