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  Valor Econômico 

 Indústria química teme mais os custos que a falta de energia Leia aqui 
 

  G1 

 Moda: um setor que impulsiona negócios e leva o nome de Minas Gerais mundo afora https://bit.ly/3xc55ZE  
 

  O Tempo 
Após décadas de impasses, Código da Mineração volta ao Congresso https://bit.ly/3zIbe1A  
Kalil adia decisão sobre flexibilização https://bit.ly/2WhBfpM  
 

  Super Notícia 

 Após dez anos de impasses, Código da Mineração volta a ser discutido na Câmara https://bit.ly/3ydfu8M  
 

  Estado de Minas 

 Instrumentistas premiados https://bit.ly/3eZ19VK  

 BH tem pão a preço de carne https://bit.ly/3BJrhOd  
 

  Diário do Comércio 

 Zema sanciona lei que altera cargos no TJMG https://bit.ly/3ykCm68  

 Comércio mostra confiança, mas famílias mantêm cautela https://bit.ly/3f1lee5  
 

  Hoje em Dia 

 Mais flexibilização https://bit.ly/3iS3jI1  
 

  Record Minas 

 Após Covid-19, músico retorna a orquestra https://bit.ly/3y8ixiy  
 

  Radio Itatiaia 

 Escolas SESI abrem vagas para cursinho online para Enem e vestibulares https://bit.ly/3eXnYcn  
 

  Novo Jornal de Notícias 

 Ferramenta auxilia vacinação dos trabalhadores da indústria https://bit.ly/3yaePVw  
 

  Manhuaçu News 

 Câmaras frias são doadas para a SMS Manhuaçu pela FIEMG https://bit.ly/3rEpCEV  
 

  Rede BCN 

 Moda: um setor que impulsiona negócios e leva o nome de Minas Gerais mundo afora https://bit.ly/3i6vTWO  
 

  Moldes Costura 

 Moda: um setor que impulsiona negócios e leva o nome de Minas Gerais mundo afora https://bit.ly/2TBV2iO  
 

  Rádio Espacial 

 Escola Sesi disponibilizam vagas para o Enem Conectado https://bit.ly/2WrpltJ  
 

  Folha de S. Paulo 

 Advogados e comércio pedem que reforma do IR seja arquivada https://bit.ly/3l26Nuo  

 Crise de energia já estava anunciada, diz pesquisador https://bit.ly/2TB2gDE  

 Bolsonaro muda discurso sobre fundão eleitoral para agradar o centrão https://bit.ly/370XAtU  

 Greve de caminhoneiros tem atos pontuais e isolados https://bit.ly/3l0KxRj  

 Nova onda de frio ameaça campo e pode elevar preço de café, frutas e hortaliças https://bit.ly/3f34raB  
 

  O Estado de S. Paulo 

 Mercado vê inflação mais alta pela 15ª vez https://bit.ly/3x5ZpjR  

 Construção é uma Ferrari com freio puxado, diz CBIC https://bit.ly/2TIr8cU  

 Economia vê volta de investimentos mais rápida do que em outras crises https://bit.ly/2UKMmHF  
 

  O Globo 

 Mercado eleva estimativa de inflação e vê Selic em 7% https://bit.ly/3i5s6ck  

 Entidades pedem rejeição da reforma tributária https://bit.ly/3zFyUDv  

 Em menos de duas semanas, Pronampe libera 70% dos recursos https://bit.ly/3l2LSY6  
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