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Economia deve ter melhora no 2º semestre do próximo ano https://bit.ly/3dGIE7w



DC Integra Minas https://bit.ly/3oHq5qj



Negócios no setor ferroviário https://bit.ly/3rU1W1y



PIB pode crescer 1% em 2022, estima a CNI https://bit.ly/3IBYmzc



Produção cai puxada por extrativa e alimentos https://bit.ly/3pIQQKe



Governo de Minas atinge recorde de R$ 189 bilhões em investimentos e fortalece potencial de negócios do Estado
https://bit.ly/3pNmar0



Crise afetou menos o Ceará do que Minas https://bit.ly/31INRt6



Ida à Expo Dubai deve incrementar comércio entre Minas e Oriente Médio em 30% https://glo.bo/3GwNlgJ

G1

O Tempo


Técnicas de startups para uma empresa tradicional https://bit.ly/3oGXvoU



Viana confirma filiação para disputar governo de Minas https://bit.ly/3IDwHxO



Prefeitura de BH antecipa para hoje o pagamento do auxílio https://bit.ly/3DMZ88F



Cemig confirma investimentos de R$ 22,5 bilhões https://bit.ly/3lUUNdM



Desoneração da folha de pagamento até 2023 é aprovada no Senado https://bit.ly/338xMxe



Anastasia lidera corrida para o Senado, mas cenário é indefinido https://bit.ly/33jWjj9

Rádio Alvorada


Setor industrial repercute negativamente alta da Selic https://bit.ly/31RJ2h2

Rádio Inconfidência


Aniversário de 124 anos da capital mineira será comemorado com o Festival Cantos de Beagá
https://bit.ly/3lSsBIg

TV Integração Juiz de Fora


Zona da Mata pode ganhar uma zona de processamento de exportação https://bit.ly/3IBVyC4

TV Vitoriosa


FIEMG oferece assessoria para financiamentos, crédito e gestão de dívidas https://bit.ly/3GAhGv0

Tribuna de Minas


Encontro discute desenvolvimento da indústria do vestuário em JF https://bit.ly/3yccIkS
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Portal Negócios Já


Agenda de Convergência encerra 2021 com avanços https://bit.ly/3lVuNif

Estado de Minas


Senado aprova prorrogação da desoneração da folha de pagamento https://bit.ly/31OECHN

Folha de S. Paulo


Alta de juros no país afeta expectativa de empresas e demanda do consumidor https://bit.ly/3pJWsUt



Bolsonaro volta a atacar STF e fala em limitar Poderes https://bit.ly/3EV5kNe



Chuvas abaixo da média tiram R$ 80 bi por ano do PIB do país https://bit.ly/3lRXL2B



Desoneração da folha por mais 2 anos vai para sanção https://bit.ly/3GA8ma7



Governo estima Auxílio Brasil médio de R$ 415 e ignora reajuste de servidor https://bit.ly/31OZgHA

O Estado de S. Paulo


Venda de eletrônicos cai até 30% na Black Friday https://bit.ly/3rT7Foh



Turista terá de comprovar vacinação https://bit.ly/3ychCyi



EUA prometem fundo de proteção e Bolsonaro acusa mídia de fake News https://bit.ly/3pNdkJR



Jogo pesado contra a inflação disparada https://bit.ly/31IMxq8



Governo dá aval a projetos de nove ferrovias de capital privado https://bit.ly/3rQ0EVv



Senado aprova desoneração da folha https://bit.ly/3dBXtbJ

O Globo


Aliança informal entre Lula e Kalil em Minas tem o aval de Kassab https://bit.ly/3DHLVhB



Em prol do emprego https://bit.ly/3dDFrph



Futuro em aberto https://bit.ly/3rRMHWS



STF cobra, e presidente edita decreto para orçamento secreto https://bit.ly/3EJaa0h

Correio Braziliense


Urgências nacionais para além da eleição https://bit.ly/3dGVbrL



Desoneração da folha ganha sobrevida https://bit.ly/3oHppkz

TV Globo


Senado aprova prorrogação da desoneração da folha de pagamentos dos setores que mais empregam no país
https://bit.ly/3rYi5mH
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