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Rádio Itatiaia


Instituto MRV irá doar R$ 150 mil em cestas básicas para famílias atingidas pelas chuvas https://bit.ly/3sMY6Ia



Faltam garrafas para cerveja e gôndolas passam a ter menos opções https://bit.ly/32Nh5Yl

Diário do Rio Doce


Defesa Civil de Minas atualiza cidades em situação de emergência por causa das chuvas https://bit.ly/3mQW1He

Diário Tribuna


Sistema FIEMG doa 20 mil cestas básicas a atingidos por temporais https://bit.ly/3Hv9SuH

Rede Gazeta de Comunicação


Lideranças do Norte de Minas esperam 2022 o ano da retomada https://bit.ly/3HzUGg7

Tribuna de Minas


Setores esperam crescimento econômico em JF, apesar dos desafios impostos pela macroeconomia
https://bit.ly/3eHE89w

O Tempo


Disputa pelo governo de Minas polarizada entre Zema e Kalil https://bit.ly/3EOufRY



Com novatos e veteranos, luta pelo Planalto já tem 12 nomes https://bit.ly/34iDsWb

Estado de Minas


Soluções para dramas do emprego e miséria devem guiar o eleitor https://bit.ly/3FV2kB9



Mineiros abrem corrida por reeleição e vagas em Brasília https://bit.ly/3EOdbf0



Nova safra de reajustes já exige corte afiado em 2022 https://bit.ly/3458v7B



Alerta mantido em Minas https://bit.ly/3mQqNA9



Moradia, emprego e igualdade reacendem esperança em 2022 https://bit.ly/3zlX6fl



Pedras no caminho das urnas https://bit.ly/3pObnhN



Mais 2 anos de desoneração https://bit.ly/3HveYXR



Economia brasileira entre a cruz e a espada https://bit.ly/3zi5DzX
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Correio Braziliense


De olho no bolso e no voto https://bit.ly/3FLzB1A



Jogo escondido e trava na economia https://bit.ly/3JBZS4Y



Semipresidencialismo remédio ou panaceia? https://bit.ly/3EIEmI0



O dragão arreganha os dentes https://bit.ly/3mQb6c6

O Globo


Crédito imobiliário deve ficar mais caro em 2022. É hora de financiar? https://bit.ly/3HLCwrV



Agenda apertada https://bit.ly/3HyOy7w



Reforma pré-eleição https://bit.ly/3ziD4SS



Impulso imune à crise https://bit.ly/32YGNJ5



Bolsonaro sanciona desoneração da folha até 2023 https://bit.ly/3JE8k3q

O Estado de S. Paulo


Brasil tem 12,3 milhões de jovens que não estudam nem trabalham https://bit.ly/3mTihR0



Desoneração da folha salarial é prorrogada por dois anos https://bit.ly/3sPtsh9



Agronegócio socorre, de novo, o PIB https://bit.ly/3pQiGFO



Inflação alta de 2021 levará a novo aumento de preços no início do ano https://bit.ly/32ClNZa



Cenário de desafios no caminho da economia brasileira https://bit.ly/32W5ztm



Com Lira, governo fecha o ano com taxa de apoio de 74% na Câmara https://bit.ly/3qDj4qa

Folha de S. Paulo


Alta global de juros desafia investidor brasileiro em 2022 https://bit.ly/3t0fnxo



Campos Neto fará 6ª carta da história para justificar inflação fora da meta https://bit.ly/3qNbJEJ



Obras de usinas solares aquecem economia da mineira Janaúba https://bit.ly/32BScit



Bolsonaro distorce dados e omite fatos na TV https://bit.ly/3mQ73MW



Bolsonaro extingue benefícios da indústria petroquímica para reduzir imposto de avião https://bit.ly/3pOStaD



Fusões e aquisições movimentam recorde de US$ 5,8 tri em 2021 https://bit.ly/3mTTf4d



Desoneração é sancionada e governo afirma que não é necessária compensação https://bit.ly/3mQGEyI



Nunca ocorreu crise de energia, só escassez hídrica https://bit.ly/3eJyl30



Sem alta acima da inflação, salário mínimo vai a R$ 1.212 https://bit.ly/3EQOYVk



Economia em 2022: Brasil deve ter mais um ano perdido e flertar com recessão https://glo.bo/3ESOfCS
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