Edição Nº 009/2022 – 14 de janeiro de 2022
Diário do Comércio


Mineradoras e empregados agem em solidariedade aos atingidos pelas chuvas bit.ly/33z3rs7



FIEMG vai auxiliar cidades na solicitação de recursos federais para reparação dos estragos causados pelas chuvas



bit.ly/3rgMgna



Governo pode cortar incentivos para o setor bit.ly/3FrPcTcG



Mudar leis é preciso, mas com cautela bit.ly/3foQEeh



Algumas propostas favorecem segurança jurídica, diz Ibram bit.ly/33yRfHQ



Comissão da Câmara aprova projeto que incentiva criação de RPPN bit.ly/3tqWCDG



Setor cresce 0,2% em Minas e interrompe sequência negativa bit.ly/3KbHEri



Venda de materiais cresce 12% na RMBH bit.ly/3I6bTxW

EAE Máquinas – SP


Mineradoras e empregados agem em solidariedade aos atingidos pelas chuvas bit.ly/3ts7Ibu

Pawenews


Chuvas em MG: empresa da construção civil destina mais de 100 mil reais em donativos aos atingidos
bit.ly/33CXlXH

Grupo Rádio Clube


Livro “A Reforma da Tributação das Empresas” contou com apoio de 28 entidades de classe e tributaristas de
renome. Saiba um pouco mais do livro bit.ly/3rfCcuB

Amazonia On


Chuvas em MG: empresa da construção civil destina mais de 100 mil reais em donativos aos atingidos
bit.ly/3tt9WHQ

Portal W&G


Chuvas em MG: empresa da construção civil destina mais de 100 mil reais em donativos bit.ly/34EQ6if

Revista In The Mine


Solidariedade da Mineração aos atingidos pelas chuvas bit.ly/3ntelGV

Jornal do Sudoeste


FIEMG compra 5 mil colchões para doação a atingidos por chuvas na Grande BH bit.ly/3tHHPVx
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Estado de Minas


Robótica e a falta de competitividade brasileira bit.ly/3nqAuFw



Enchentes, fluxo menor de consumidores e outros desafios bit.ly/3rBSlLl



Palavra final passa de Guedes para o Centrão bit.ly/3foVQ1R

O Tempo


ALMG aprovou 247 projetos em 2021, apenas oito deles do Poder Executivo bit.ly/3Kf68js



Assembleia devolve R$ 106 mi ao governo e exige gastos com chuvas bit.ly/3KeJKGD



Projeto na ALMG quer criar fundo emergencial de R$ 500 milhões bit.ly/3fqGslq



Kalil ironiza e diz que Zema deve usar 'amizade' para pedir verba bit.ly/3KeJKGD

Hoje em Dia


Pressão por verbas bit.ly/3zWJ83I



O Estado de S. Paulo Aerotech bit.ly/34GGq6U

Correio Braziliense


Jogo de empurra em Minas bit.ly/3rc8SoI



Controle do Orçamento nas mãos do Centrão bit.ly/34KowAd



Folha de S. Paulo



Teto de gastos impede descontrole fiscal, fez país crescer e não deve mudar bit.ly/3rljphp



O novo fim de Paulo Guedes bit.ly/33F7xis

O Dia


Relatório do Human Rights: “Bolsonaro representa risco às eleições” neste ano bit.ly/3A16Uvn

O Globo


Gestão política do caixa bit.ly/3fnVyYX

Revista Dinheiro


Um tiro de misericórdia nas pequenas empresas bit.ly/3tA1Soq



Terra arrasada na economia bit.ly/3FuuMIW
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