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  Diário do Comércio 

 Produção da indústria volta a crescer em Minas Gerais https://bit.ly/2TqKa7r  

 Parceria com e-commerce facilita vendas dos pequenos produtores da Estrada Real https://bit.ly/3xWd26w  

 Minas quer ampliar exportações de lácteos https://bit.ly/3BqAAm8  

 Plataforma conecta a indústria com varejistas de pequenos portes https://bit.ly/3xV0Sup  

 TCU deve decidir hoje sobre o edital de privatização da BR-381 https://bit.ly/3xZd0Lg  

 Cemig estuda venda de participação em hidrelétricas https://bit.ly/2UwMURb  

 Prefeitura pode permitir bares até às 23h https://bit.ly/2V3f06B  
   

  O Tempo 

 Vice-prefeito de BH assume controle das obras do Orçamento Participativo https://bit.ly/2Wa9yiV  

 Desinvestimento https://bit.ly/2W4FTaK  
  

  Estado de Minas 

 "Pacheco é nosso plano A, B e C para a Presidência" https://bit.ly/3BqDlE0  
 

  Blog do PCO 

 Terceira edição do Conexão Empresarial 20/21 https://bit.ly/3zpxKvZ  
 

  BH Eventos 

 Parceira com e-commerce facilita vendas dos pequenos produtores da Estrada Real https://bit.ly/3hVoY2K  
 

  R7 
Instituto Euvaldo Lodi tem 2 mil vagas de estágio pelo país https://bit.ly/3hSeUHD  
 

  Por dentro de tudo 
Atividades lúdicas contribuem para saúde e fortalecimento dos laços entre família https://bit.ly/3kGDmxy  
 

  Sinduscon – MG 

 CBIC apresenta desempenho econômico da indústria da construção no 2º Tri/2021 https://bit.ly/3iBzfjR  
 

  TV Alterosa - Leste 

 SESI oferece vagas para cursinho online para Enem e vestibular https://bit.ly/3hVCxPW  
 

  Rádio Jovem Pan 

 Fiemg Vale do Aço oferece crédito via Pronampe para empresas https://bit.ly/36NVzBp  
 

  Portal Amirt 

 Cidades mineiras recebem insumos das empresas madrinhas do movimento unidos pela vacina https://bit.ly/3iwuxnx  
 

  Gps Brasília 

 História bordada! Conheça os detalhes da marca mineira PatBO https://bit.ly/3zhTZDS  
 

  Blog do Portari 

 FIEMG doa para Prefeitura de Frutal câmaras frias que servirão para armazenar vacinas https://bit.ly/3kLXjTX  
 

  RCW TV 

 Sedic se reúne com lideranças do Governo de Minas para desenvolvimento da região https://bit.ly/3zoeLSb  
 

  Folha de S. Paulo 

 Aliados do governo tentam beneficiar bases eleitorais na reforma de servidor https://bit.ly/3eI098t  

 Bolsonaro afirma que Bolsa Família deve subir de R$ 192 para R$ 300 https://bit.ly/2UZKF90  

 Covid afeta salário por 9 anos, diz Banco Mundial https://bit.ly/3BB0PGG  

 Economia exagerou na reforma tributária e Receita foi "com sede ao pote", diz presidente https://bit.ly/3isfP0G  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Doação empresarial é discutida nos bastidores https://bit.ly/3rBTBxD  

 Bolsonaro diz que houve exagero na proposta do IR https://bit.ly/3eGftCz  
 

  O Globo 

 Profissionais liberais querem ser excluídos da reforma https://bit.ly/2UpPvMT  
 

  Correio Braziliense 

 Aplicação da 3ª dose divide especialistas https://bit.ly/3xUK9HH  
 

  ISTOÉ 

 Bianco: BEm evitou que mais de 12 milhões de pessoas perdessem emprego formal https://bit.ly/3xUEkdz  
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