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Edição  Nº  006/2022  –  11  de  janeiro  de  2022 
 

 Diário do Comércio 

 Setor produtivo é afetado pelas chuvas em Minas Gerais https://bit.ly/3ne5IQ8  

 SESI Museu de Artes e Ofícios https://bit.ly/3nfbn8E  

 Disparada no preço dos insumos afeta polo https://bit.ly/33pbYxn  

 Indústria de máquinas mineira espera crescer 5% neste ano https://bit.ly/34GsSZe  

 Zema se reúne com prefeitos da RMBH https://bit.ly/3nfcjtX  

 

  Estado de Minas 

 Chuva: entidades e órgãos se mobilizam para garantir ajuda às vítimas em MG https://bit.ly/3GiqDcw  

 Emergência em Minas https://bit.ly/3faaE4n  

 Aliança entre Lula e Alckmin perde força https://bit.ly/3GlExuo  

 

  O Tempo 

 Após reunião inócua, Zema anuncia R$ 40 milhões de ajuda a cidades atingidas https://bit.ly/3qgeBL7  

 Medo é rotina de morador das áreas de barragens em Minas https://bit.ly/3qf4xlx  

 Alckmin se preocupa com discurso de Lula sobre reforma trabalhista https://bit.ly/33hiJkZ  

 

  Rádio Itatiaia 

 Um novo ensino médio para um novo futuro https://bit.ly/3FhRdRN  

 

  BH Eventos 

 SESI Museu de Artes e Ofícios convida criançada para o Trem de Férias https://bit.ly/3qbG3JT  

 

  TV Paranaíba 

 SESI Gravatás será administrado pela Futel em Uberlândia https://bit.ly/3nBnJIH  

 

  Rádio CBN 

 IBRAM informou que paralisações de algumas mineradoras em função das chuvas em MG são 

temporárias https://bit.ly/3tfBjVy  

 

  Rádio Band News 

 Mineradoras paralisam temporariamente ações em Minas Gerais https://bit.ly/3zOT8vL  
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  Jornal de Uberaba 

 Veja as apostas das cidades mineiras para atrair fábrica da Heineken https://bit.ly/3r6A2h1  

 

  Correio Braziliense 

 "Revogaços" do PT causam apreensão https://bit.ly/3thXeLY  

 Desafiado, Bolsonaro volta a atacar a Anvisa https://bit.ly/3qdxQF9  

 

  Folha de S. Paulo 

 Chuva leva caos a MG, fecha estradas e deixa 145 cidades em emergência https://bit.ly/3nhW4Mq  

 Bolsas estendem perdas sob temor de juros nos EUA e Covid https://bit.ly/3K3ZOv4  

 Petistas buscam Alckmin para explicar fala de Lula sobre reforma trabalhista https://bit.ly/3Gi9pvQ  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Temporais e risco de rompimento de reservatórios criam medo em Minas https://bit.ly/3Gx1Txr  

 Tucanos e petistas avaliam ficar sem candidatos ao governo de Minas Gerais https://bit.ly/3Fhzl9J  

 Saúde reduz quarentena aos infectados com covid-19 em todo País https://bit.ly/33bmIQh  

 As fragilidades da indústria https://bit.ly/3JXZQ7B  

 Ainda sem solução para o Refis, governo deve prorrogar Simples https://bit.ly/3r9hNHv  

 Alckmin manifesta preocupação com fala de Lula sobre reforma trabalhista https://bit.ly/3HZPbYl  

 

  O Globo 

 Afastamentos em série https://bit.ly/33bn35v  

 BC publica 6ª carta para explicar inflação acima do teto da meta https://bit.ly/33sYlxy  

 Nova aresta https://bit.ly/3FfUpNI 
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