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  Diário do Comércio 

 Indústria em MG propõe mudar turnos para evitar racionamento https://bit.ly/377Wa0G  

 Prefeitura reduz restrições para os bares, restaurantes e eventos em BH https://bit.ly/3f15YxN  

 Vendas para o Dia dos Pais devem movimentar R$ 1,7 bi https://bit.ly/3iTa24E  
 

  O Tempo 

 Orquestra Sesiminas celebra a vida e a música https://bit.ly/2WvoBUo  

 Zema sanciona acordo da Vale https://bit.ly/37aivus  

 Auxílio emergencial e extinção da BHTrans avançam https://bit.ly/3x55Fbv  

 Com maior força no interior, Zema lidera disputa em Minas https://bit.ly/3738z66  
 

  Estado de Minas 

 BH libera 30% nos estádios https://bit.ly/3iR0GpU  
 

  Rádio UFMG 

 Orquestra Sesiminas Musicoop apresenta "Os 3 Bês da Música" https://bit.ly/3zL4DmM  
 

  BH Eventos 

 Evento: Orquestra Sesiminas Musicoop apresenta “Os 3 Bês da Música” https://bit.ly/3i4ZLD8  
 

  ZUG 

 Governo do Estado, Fiemg e Prefeitura de Fabriciano celebram parceria para atrair investimentos para Parque 
Industrial Vale do Aço https://bit.ly/3y9LB9f  

 

  Brasil Mining Site 

 Após dez anos de impasses, Código da Mineração volta a ser discutido na Câmara https://bit.ly/3i64UuK  
 

  JM1 Jornal das Montanhas Manhuaçu 

 Manhuaçu recebe doação de duas câmaras frias da Fiemg https://bit.ly/3f43TRX  
 

  Revista Indústria de Bebidas 

 Verallia promove rodada de negócios para expansão de fábrica em Jacutinga https://bit.ly/375HfUS  
 

  Barbacena em Tempo 

 Senai abre inscrições para cursos técnicos na Zona da Mata e Campo das Vertentes https://bit.ly/3iZmMXc  
 

  Blog da Márcia Vieira 

 FIEMG e Vale – parceria busca fornecedores no norte de minas https://bit.ly/3y9mOlW  
 

  CNN 

 Confiança da indústria da construção volta a subir https://bit.ly/3yd7qot  
 

  Folha de S. Paulo 

 Economia vê risco de tributária travar e discute flexibilização https://bit.ly/2TD3Yo4  

 Guedes faz mudanças em seis secretarias da Economia https://bit.ly/3rLG9qP  

 Líder do centrão aceita Casa Civil e quer autonomia para lidar com o Senado https://bit.ly/37kuW7r  

 Negacionismo do governo na crise de energia custará caro, dizem especialistas https://bit.ly/3x55k8J  
 

  O Estado de S. Paulo 

 Vantagens do mercado livre de energia vão além do preço https://bit.ly/3iXNP5b  

 Weg testa rede 5G própria e quer ajudar outras empresas a criar indústria 4.0 https://bit.ly/2UUlBQQ  

 O otimismo de volta ao setor industrial https://bit.ly/3x9yXG6  

 Senado ressuscita proposta de reforma que une tributos estaduais e municipais https://bit.ly/3ib6UBG  

 Acelera Copom https://bit.ly/3xd9Hi6  
 
  O Globo 

 FMI eleva a 5,3% estimativa de crescimento para o Brasil https://bit.ly/3l6mTmr  
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