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Diário do Comércio
 Setor de bolsas estima crescer até 10% https://bit.ly/31wGsNF
Estado de Minas
 Bolsonaro parabeniza Zema por aprovar congelamento
https://bit.ly/33awLoB
 Por socorro, cidades contabilizam prejuízos https://bit.ly/32Kinnf
 De alta, Bolsonaro ataca urnas https://bit.ly/3HIVT4S
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O Tempo
 Bolsonaro elogia Zema e Bruno Engler pelo congelamento do IPVA https://bit.ly/3HCmHn6
 Em ano eleitoral, relação de Zema com a Assembleia continua ruim https://bit.ly/3eWguq0
Rádio Itatiaia
 Após dois dias internado, Bolsonaro recebe alta nesta quarta-feira em São Paulo https://bit.ly/3FWQztY
TV Band News
 Presidente Jair Bolsonaro lamenta a suspensão de cruzeiros devido à pandemia https://bit.ly/3n0ZrYh
Jornal de Notícias - Montes Claros
 FIEMG distribui 10 mil cestas e mais R$ 342 mil para doações https://bit.ly/3qXr4CJ
 As fotos e os fatos https://bit.ly/338TEbH


Cestas básicas https://bit.ly/3JMgTsX

Diário - Jornal Pará de Minas
 Norte de Minas: FIEMG entrega primeiras 10 mil cestas básicas e arrecada R$ 390 mil para mais doações
https://bit.ly/3G64kH2
Jornal Correio Centro Oeste
 Mais de 200 municípios disputam a fábrica da Heineken https://bit.ly/337AG5h
 Norte de MG: FIEMG entrega cestas básicas, kits de higiene e arrecada recursos para mais doações
https://bit.ly/3346Te2
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Lafaiete Agora
 Vale busca fornecedores em Lafaiete e outros municípios de Minas https://bit.ly/3EZMEvg
Portal Agita
 Vale e FIEMG convidam fornecedores de Brumadinho e região para reunião de negócios;
empreendedores poderão apresentar seus produtos https://bit.ly/3zxfG49
O Norte
 Minas abraça o Norte atingido pelas chuvas https://bit.ly/3G2BGXg
G37
 FIEMG entrega primeiras 10 mil cestas básicas para desabrigados do Norte de Minas
https://bit.ly/3HAt1eQ
Rádio Inconfidência
 Os preços da indústria subira 1,31% em novembro de 2021 mas desaceleraram em relação a outubro
https://bit.ly/3qQCzvz
Folha de S. Paulo
 EUA indicam antecipar alta dos juros e Bolsas desabam https://bit.ly/3qQpuCA
 Bolsonaro tem alta, nega politizar sua saúde e diz ser maldoso falar em férias https://bit.ly/3zxEaKs
 Veja as bases para um programa de governo de Sergio Moro https://bit.ly/3eW74dX
 Tese do governo para prorrogar desoneração da folha contraria TCU https://bit.ly/3JG4F5n
 Vacinação contra Covid começará por crianças com comorbidade https://bit.ly/3zvMgmV
O Estado de S. Paulo
 Após alta de 60%, combustíveis devem manter preços https://bit.ly/3HAa6AO
 Cenário do PIB em 2022 é pior que resultado de 2021 https://bit.ly/34hmQOo
O Globo
 Sinais trocados https://bit.ly/3HKeq0D
Correio Braziliense


Vacina para 5 a 11 anos sem prescrição https://bit.ly/336lPbA
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