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  Rádio Itatiaia 

 Espaço de Minas Gerais é inaugurado no pavilhão Brasil da ExpoDubai https://bit.ly/3oHIIJk  

 Empresas mineiras especializadas em cal e gesso buscam novas tecnologias e investimentos em Dubai 

https://bit.ly/3cnrWcC  

 Indústria de reciclagem de plástico gera mais de 12 mil empregos em Minas https://bit.ly/3cmL6j5  

 Presidente da Stellantis América Latina está na Expo Dubai https://bit.ly/3FIaht9  

 SESI num minuto: SESI, uma escola para a vida https://bit.ly/3qNmdFz  

 

  Agência Minas 

 Governador inaugura estande de Minas Gerais na Expo Dubai 2020 https://bit.ly/3kOaxhT  

 Simpósio vai transformar BH na capital nacional das águas https://bit.ly/3oHHduG  

 

  Estado de Minas 

 A vez das cordas https://bit.ly/3nqAZQn  

 Pacheco cobra viés social sobre preços https://bit.ly/2YX25VW  

 

  Diário do Comércio 

 "Música Brasileira para Cordas" https://bit.ly/30Kytfg  

 Energia solar conta com incentivo do Estado https://bit.ly/3nnZaPv  

 FCA registra aumento na demanda https://bit.ly/3nqIdUA  

 ALMG aprova incentivo fiscal à pesquisa https://bit.ly/3oIqTd0  

 Executivos acreditam em recuperação econômica https://bit.ly/3oE4XQy  

 UE quer barrar quem desmata https://bit.ly/30yx3V0  

 

  Rádio Real FM - Ouro Preto 

 Iniciativa da Vale, em parceria com o SESI, oferece o projeto Trilhas do Saber, em Itabirito 

https://bit.ly/3npLvrh  

 

  Diário do Rio Doce 

 Show da Casa Própria, uma das maiores feiras de imóveis on-line, já tem data marcada 

https://bit.ly/3nrXxAj  

 

  Revista o Empreiteiro 

 4° SeBIM – Seminário BIM https://bit.ly/3wXhRg9  

 

  Carta de Notícias 

 Escassez hídrica em pauta no Conecta https://bit.ly/30yLb0U   
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  DiviNews.com 

 Avivar Alimentos está presente na Expo Dubai – “Invest in Brazil Forum” https://bit.ly/3wVSdZf  

 

  Gazeta Norte de Minas 

 Norte de Minas oferece carne de carneiros nos Emirados ‘Árabes Unidos https://bit.ly/3HxGHZ2  

 

  O Tempo 

 CCJ escuta governo e dá mais 2 anos à desoneração da folha https://bit.ly/3Ft55ZW  

 

  TV Globo 

 Desoneração da folha de pagamento: Câmara aprova projeto que prorroga desoneração por 2 anos 

https://bit.ly/3nnUedr  

 

  Correio Braziliense 

 Pacheco tenta destravar emendas https://bit.ly/3qNohxj  

 PEC não é para atender servidores, diz relator https://bit.ly/30xqVfy  

 

  O Globo 

 Desoneração vai ao Senado https://bit.ly/3x00ifB  

 Senadores querem pagar precatórios fora do teto https://bit.ly/3x0UCC4  

 Senadores articulam fim do orçamento secreto https://bit.ly/32dd3YO  

 Portas entreabertas https://bit.ly/3wYU938  

 

  Folha de S. Paulo 

 Inflação global será mais persistente que previsões, diz El-Erian https://bit.ly/3cmgqyk  

 Moro anuncia Pastore em equipe de conselheiros econômicos para 2022 https://bit.ly/3HBjyoj  

 Governo corta projeção para o PIB e espera IPCA maior https://bit.ly/3wX345d  

 Câmara aprova prorrogação da desoneração da folha até 2023 https://bit.ly/32eMYsn  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Governo revisa o PIB e vê inflação mais alta https://bit.ly/3qOWlJi  

 6 capitais do País estão entre as melhores para investir, diz consultoria https://bit.ly/3DtuLVL  

 Governo e setores tentam destravar no senado o projeto 'BR do Mar' https://bit.ly/3DyuSiH  

 A falta de uma reforma administrativa https://bit.ly/3DsH0lq  

 Desoneração avança para o Senado https://bit.ly/3Fr9g8C  

 Senadores propõem limite ao uso da folga na PEC dos precatórios https://bit.ly/3DsLdW4 
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