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  Diário do Comércio 
 Campanha Circuito Solidário recebe doações às vítimas das chuvas em Minas Gerais https://bit.ly/3GnNkfd  
 PBH reserva R$ 150 milhões para obra https://bit.ly/3FfMAHH  
 BH encerra 2021 com inflação de 9,58% https://bit.ly/3nm2quu  
 Estado notifica mineradora por conta de 31 barragens https://bit.ly/3HXvFeL  

 
  O Tempo 

 Equipamentos do Circuito Liberdade vão receber doações para vítimas das chuvas https://bit.ly/31Ps5UE  
 Minas vê casos triplicarem, mas governos descartam restrições https://bit.ly/3feIgOj  
 Bahia assegura R$ 390 milhões, mas Minas não tem ajuda financeira https://bit.ly/3qjuSPg  
 Mineradoras têm 24 horas para informarem risco em barragens https://bit.ly/3qk1WqD  

 
  Rádio CBN 

 Como ajudar as pessoas que foram afetadas pelas chuvas em Minas Gerais https://bit.ly/33rOrfi  
 
  Noticias de Contagem 

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

 
  BH Eventos 

 Campanha Circuito Solidário recebe doações às vítimas das chuvas em Minas Gerais https://bit.ly/3tkueTz  
 
  Correio do Sul 

 Prefeitura de Varginha e empresa Sewtech iniciam seleção para o curso de Costura Industrial 

https://bit.ly/3I12YxQ  
 
  Varginha On-line 

 Prefeitura de Varginha e empresa Sewtech iniciam seleção para o curso de Costura Industrial 
https://bit.ly/3Fmhoqv  

 Varginha: Vagas de emprego para Instrutor de Formação Profissional em Vestuário e Eletrotécnica 

https://bit.ly/34JjHr0  
 
  BarbacenaMais 

 Para todos os bolsos: cursos de verão SENAI em sete temas que vão bombar em 2022 https://bit.ly/3nkrfXA  
 
  Patos em Destaque 

 SENAI está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz https://bit.ly/3tktw8R  
 
  Rádio Band News 

 Murilo Rocha comenta sobre as barragens que estão com risco de rompimento https://bit.ly/3zOCSuM  
 
  TV SBT 

 Mineradoras que operam em Minas Gerais têm 24 horas para fornecerem informações sobre risco de barragens 
https://bit.ly/3HSuQUy  
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  TV Globo 

 Mineradoras precisam apresentar ainda hoje um relatório da situação das barragens em MG 

https://bit.ly/31PGct6  

 

  TV Globo News 

 Barragem ainda corre o risco de romper em Minas Gerais https://bit.ly/33rdBLk  

 

  Estado de Minas 

 Estouro no bolso do consumidor https://bit.ly/3tjRGQY  

 Lucros e planos vão por água abaixo https://bit.ly/3nmlYil  

 Minas produzirá insumo para as vacinas da Covid https://bit.ly/3raM6Oj  

 

  Folha de S. Paulo 

 Inflação estoura a meta e fecha 2021 em 10,06% , maior índice em seis anos https://bit.ly/3qizQMb  

 Doria se contrapõe a PT com defesa de teto e reforma trabalhista https://bit.ly/3r9JGPO  

 Chuvas em Minas Gerais deixam mais dez mortos em 24 horas  https://bit.ly/34OoJTf  

 Investimento em startups no Brasil mais que dobra em 2021 https://bit.ly/3tpbItk  

 Petrobras eleva preço do diesel em 8% e da gasolina em 4,85% https://bit.ly/3GkFxyQ  

 Teto de gastos está morto, e solução via aumento da carga tributária seria erro https://bit.ly/3qkxXik  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Programa de destatização de Doria inclui BB e Petrobras https://bit.ly/3zQpGpf  

 Teto para aposentadorias e pensões do INSS vai a R$ 7.087 https://bit.ly/33rFcvI  

 Nível dos reservatórios melhora, mas ainda não alivia conta de luz https://bit.ly/3qjVmjT  

 Petrobras reajusta preços de gasolina e diesel em até 8% https://bit.ly/3K4yWuU  

 Congresso está 'bem atendido' com emendas, diz Bolsonaro https://bit.ly/3K4ykFj  

 Grupos travam disputa por protagonismo em plano do PT para economia https://bit.ly/3I3SXjr  

 Inflação é a maior desde 2015, e novo estouro da meta é esperado para 2022 https://bit.ly/3ti7S59  

 Alívio nas commodities https://bit.ly/3few8x5  

 Após veto a Refis, governo lança programas para dívidas do Simples https://bit.ly/3rini78  

 

  O Globo 

 'Inflação tem um impacto acima do número' https://bit.ly/3zS2O8V  

 Governo cria alternativa ao Refis para MEI e Simples https://bit.ly/3njAwza  

 BC cita energia e efeito global para IPCA acima da meta https://bit.ly/3FpjEgy  

 Inflação fora da meta representa risco para 2022 https://bit.ly/3fnrP2d  

 Histórico de pesquisas revela quadro incômodo para Bolsonaro https://bit.ly/3zSuhHq  

 

  Correio Braziliense 

 Inflação rompe teto e é a maior em seis anos https://bit.ly/3I3UZA5  

 PT recua e fala em pós-reforma trabalhista https://bit.ly/3GkJ14o  

 Teto do INSS vai a R$ 7.087,22 https://bit.ly/3K1YQzb 
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