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Diário do Comércio
 Exportação de calçados alavanca a recuperação do setor em Minas https://bit.ly/3JGiQar
 Bolsa de Valores tem sessão na contramão do mercado internacional e recua 0,86% https://bit.ly/3mXQYF1
Gazeta Norte Mineira
 FIEMG doa cestas básicas a atingidos por temporais no NM e Vale do Jequitinhonha https://bit.ly/3mWRnaN
Patos em Destaque
 E-Social voltado para a Saúde e Segurança no Trabalho é tema de cursos https://bit.ly/3t44hHI
Diário de Uberlândia
 Futel assume gestão do SESI Gravatás; 1,7 mil vagas gratuitas serão ofertadas https://bit.ly/3qPuIOK
Tribuna de Minas
 Paraibuna Embalagens desenvolve jovens para o mercado de trabalho https://bit.ly/3JzzGYF
Revista O Vidroplano
 ABNT PR 1010 na roda de conversa https://bit.ly/335EKmU
O Tempo
 Bolsa abre 2022 em queda e sob pressão https://bit.ly/3sWOMkP
 Gasolina encareceu mais de R$ 2 de janeiro a dezembro de 2021 https://bit.ly/3EUL79M
 Cidades castigadas pela chuva cobram recursos emergenciaishttps://bit.ly/3EQZkUX
Estado de Minas
 Mais de R$ 13 milhões de socorro https://bit.ly/31nDkDA
 Indefinições nas revendas https://bit.ly/3FUyAo2
 Sétima cirurgia sob avaliação https://bit.ly/3pRXuiB
 Vacinas para crianças chegam na 2ª quinzena https://bit.ly/3qK3DMR
Folha de S. Paulo
 Balança Comercial tem superávit recorde de US$ 61 bilhões em 2021 https://bit.ly/3zrjZhf
 Bolsonaro é internado e mobiliza aliados após dias de desgaste durante folga https://bit.ly/3zrjG65
 Indústria brasileira fecha o ano em "condição delicada", mostra índice do setor https://bit.ly/3sWUIuu
 Empresários e banqueiros já não veem espaço para 3ª via https://bit.ly/32ZKb6C
 Conheça o calendário das eleições de 2022 https://bit.ly/3mUlZtF
 Pressão por alta nos gastos faz Bolsa cair na abertura de 2022 https://bit.ly/3JC7Wm6
O Estado de S. Paulo
 TSE repete medidas sem eficácia para combater fake news em 2022 https://bit.ly/3zlED2w
 Saldo da balança comercial atinge US$ 61 bi em 2021, o maior da história https://bit.ly/3pQEfpp
 Revisão de benefícios fiscais gera resistência de setores preteridos https://bit.ly/3EY57Il
 Queima da Amazônia cria nova ameaça ao Brasil https://bit.ly/34pxZgp
 Governo renova promessa de privatizações apesar de atraso https://bit.ly/3mUvd9j
 Mercado projeta inflação acima do teto pelo 2º ano seguido https://bit.ly/3JJtSvQ
 Guedes se apoia no resultado fiscal do governo https://bit.ly/3sWzPzi
UOL


Projeção do Focus de Selic para fim de 2023 permanece em 8,00% ao anohttps://bit.ly/3mVW70q

Correio Braziliense
 Dívida deve voltar a subir https://bit.ly/3ETyDiv
 Alta de juros pode levar país à recessão https://bit.ly/32LamhH
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