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  Rádio 98 FM 

 Aluno da rede SESI de ensino concede entrevista para falar sobre sua vida estudantil https://bit.ly/3aika2P  

 Webinar da FIEMG produz debates sobre atuação sustentável das empresas https://bit.ly/3mEmbMD  

 

  O Tempo 

 Anglo American lança livro sobre a Serra do Espinhaço https://bit.ly/3Dp5T0G  

 União Brasil aposta em Pacheco e espera Zema para plano em Minas https://bit.ly/3am4FXz  

 Riscos à alimentação no radar https://bit.ly/3BrZ5il  

 

  Folha Uberaba 

 28º Encontro SESI de Artes Cênicas apresenta "Uai Quixote", da Cia Pés no Chão  https://bit.ly/3uQZhoS  

 

  Essencial Ar 

 SENAI-MG ainda tem mais 6mil vagas para o Trilhas de Futuro https://bit.ly/3iKLQSJ  

 

  Jornal Ubaense 

 SENAI Ubá – Ainda há vagas para cursos gratuitos nas áreas de mecânica, móveis e outros https://bit.ly/3uRkNtM  

 

  Conexão Itajubá 

 SENAI-MG ainda tem mais de 6 mil vagas para o Trilhas de Futuro https://bit.ly/3lnG8ba  

 

  Estado de Minas 

 Justiça concede liminar para Heineken retomar obras em Pedro Leopoldo https://bit.ly/2YvBE98  

 Crítica à vacinação de menores de 20 anos https://bit.ly/309ERME  

 

  Diário do Comércio 

 Brasil negocia menor número de blocos de petróleo já visto em rodada de concessão  https://bit.ly/3oFXF0c  

 Justiça Federal libera obras da Heineken https://bit.ly/3liXTIt  

 Contratações de temporários devem subir no Estado https://bit.ly/3Bt6HkH  

 

  Barbacena Online 

 SESI SENAI Barbacena retoma o projeto “Excelência em Gestão” https://bit.ly/3FDuHEm  

 

  Folha de S. Paulo 

 Offshore isola mais Guedes, e aliados pressionam Bolsonaro https://bit.ly/3oNeAhk  

 Senado aprova projeto para explorar ferrovias https://bit.ly/3Aq7yBc  

 Renda média é a menor em quase 10 anos nas metrópoles https://bit.ly/2YxAXwl  

 Governo vende apenas 5 de 92 áreas oferecidas em pior leilão do petróleo https://bit.ly/3am2mDT  

 Bolsonaro diz que país deve enfrentar problemas de abastecimento https://bit.ly/3uSGdGM  

 Emprego informal dobra e "ioiô" na renda empobrece brasileiro https://bit.ly/3Dmgppx  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Apenas cinco blocos são arrematados no pior leilão de petróleo da história https://bit.ly/3FphYoJ  

 Economistas veem desafio para retomada https://bit.ly/3ApC9iz  

 País chega a 600 mil mortos; atingidos pela covid-19 transformam dor em luta https://bit.ly/3BsAiee  

 

  O Globo 

 Pix levou 40 milhões a estrearem no digital https://bit.ly/2ZX4pML  

 Risco ambiental https://bit.ly/3BnQJZe  

 Dólar comercial tem quarta alta consecutiva e atinge R$ 5,51 https://bit.ly/3BvHIxm  

 

  Correio Braziliense 

 Risco ambiental afasta investidores de leilão https://bit.ly/3DryanB 
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