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Líder classista descarta interesse em disputar as eleições este ano https://bit.ly/3fCjt74



Federação fica fora da discussão sobre destino da Heineken em MG https://bit.ly/3qCVM4T

Rádio CBN


Impactos da chuva paralisaram cerca de 8% da indústria em MG https://bit.ly/3qDgHEV

Rádio Band News


Artes e espetáculos bhttps://bit.ly/3IgEVLq

Diário do Aço


Parceria entre Cenibra e SESI oferece estudo gratuito para jovens e adultos https://bit.ly/3qBN5Yw



Sem isenção Cemig abre campanha de negociação de débitos para atingidos pela chuva https://bit.ly/3rvJSsK

Diário do Rio Doce


Sistema FIEMG capacita empregados para apoiar os municípios atingidos pelas chuvas https://bit.ly/3rvZgFy

Jornal de Notícias - Montes Claros


Qualificação https://bit.ly/3Ko7hF4



Recursos federais https://bit.ly/3rw8tO2

Folha Povo Itatiaiuçu


FIEMG propõe a Zema isenção de tarifas de água, esgoto e energia elétrica a atingidos por enchentes
https://bit.ly/3Icjzi8

RCW TV


e-Social voltado para SST é tema de treinamento na FIEMG Regional Zona da Mata https://bit.ly/3rzENjs

Portal do Médio Piracicaba


Quer educação de qualidade? Então, venha para o SESI! https://bit.ly/33lVUgB
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Rádio Melodia – Varginha


Curso de capacitação de costura industrial gratuito, em Varginha https://bit.ly/3tAwkii

TV Record


Minas tem 3 barragens com risco de rompimento e outras 27 com problemas https://bit.ly/3IvXUll

TV Globo News


Agência Nacional de Mineração fiscaliza barragens em Minas Grais https://bit.ly/3KlWxqX

Estado de Minas


Barreiras em todas as direções https://bit.ly/3GJYJX1



Zema em isolamentohttps://bit.ly/327O2OS

Folha de S. Paulo


Mente quem diz que a reforma trabalhista de Temer retirou direitos, afirma Bolsonaro https://bit.ly/3rvC3mP



Interesse de empresas em fazer negócios com o Brasil recua, diz PwC https://bit.ly/32eTpfq



Distribuidoras de energia lucram mais na crise hídrica https://bit.ly/352JjPN

O Estado de S. Paulo


'Prévia' do PIB tem expansão de 0,69% em novembro https://bit.ly/329JPdH



Na China, ritmo de atividade desacelera no fim de 2021 https://bit.ly/3FxVVuI



Pacheco diz que pautará texto para atenuar alta da gasolina https://bit.ly/3nxIUeE



Em 7 anos, conta de energia elétrica sobe mais do que o dobro da inflação https://bit.ly/3tGNURR



Brasil despenca em ranking de preferência de investimentos https://bit.ly/3GDQ1tp

O Globo


Empresas pedem à ONU combate à poluição do plástico https://bit.ly/3fw8yMp



China cresce 8,1% em 2021, mas economia dá sinais de desaceleração https://bit.ly/33u8Qkn



Mudança de planos https://bit.ly/3tE74b4

Correio Braziliense


Investidor deixa Brasil de lado https://bit.ly/3IfiTIR
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