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  Jornal da Manhã – Uberaba 
 Compensação de rompimento de barragem pode financiar gasoduto https://bit.ly/3GMHDYA  

 "Tô Fora" https://bit.ly/3FInkKk  

 

  Portal Amirt 

 Compensação de rompimento de barragem pode financiar gasoduto https://bit.ly/3qF2Ldv  

 

  Diário do Comércio 

 Perdas com as chuvas em Minas podem chegar a R$ 90 mi por dia https://bit.ly/3fDFen7  

 Marco legal promete mover mercado de trabalho no País https://bit.ly/3GHt2h5  

 Governo estadual lança plano de R$ 600 mi https://bit.ly/3Ah1VXF  

 

  TV Horizonte 

 FIEMG e Defesa Civil se unem para levar auxílio aos atingidos pelas chuvas https://bit.ly/3nzN1H1  

 

  O Tempo 

 SindBebidas lança aplicativo Cachaça Ilegal https://bit.ly/3qGuyKR  

 Exportação de cachaça cresce no Brasil, mas só chega a 2% da produção https://bit.ly/3FH8iVr  

 DER e MG-050 https://bit.ly/3rvMhnx  

 Endividamento bate recorde e atinge sete em cada dez famílias https://bit.ly/3qGxqaw  

 Em 7 anos, conta de luz subiu mais que o dobro da inflação https://bit.ly/3FHY9rp  

 Vítimas das chuvas em Minas terão auxílio de R$ 1.200 https://bit.ly/32gEelU  

 

  Rádio Itatiaia 

 Trabalhadores da construção civil param atividades em BH e reivindicam reajuste salarial https://bit.ly/3rDjLAu  

 

  Rádio 98 FM 

 Governo de Minas vai destinar R$ 603 milhões de reais para famílias e cidades atingidas https://bit.ly/3fFJYIN  

 

  Inter TV dos Vales 

 Em Governador Valadares; Cerca de 300 famílias vão ser beneficiadas com doações https://bit.ly/3GYj0IJ  

 

  TV Leste 

 Pós-enchente GV: FIEMG Regional do Rio Doce e seis sindicatos de GV arrecadam doações para famílias 

https://bit.ly/3GKH69s  

 

  Diário do Rio Doce 

 FIEMG realiza campanha em solidariedade aos atingidos pela enchente em Valadares https://bit.ly/3qGAh37  

 EJA: parceria entre Cenibra e SESI oferece estudo gratuito para jovens e adultos https://bit.ly/3rvfrTI  

 

 

  Correio da Cidade - Conselheiro Lafaiete 

 FIEMG cadastra fornecedores para acordo de reparação da Vale https://bit.ly/3GKo82H  
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  Megacidade 

 Prefeitura de Paraopeba, FIEMG e Vale promovem encontro de negócios para fornecedores da bacia do 

Paraopeba https://bit.ly/3tFZ4WY  

 

  Sete Lagoas 

 SESI Sete Lagoas está com vagas remanescentes para ensinos Médio e Fundamental https://bit.ly/3FLKnEe  

 

  Gazeta de Varginha 

 FIEMG Propõe a Zema isenção de tarifas de água, esgoto e energia elétrica a atingidos por enchente 

https://bit.ly/3GIu2l7  

 

  Rádio Educadora 

 Parceria entre CENIBRA e SESI oferece estudo gratuito para jovens e adultos https://bit.ly/3rw1xk9  

 

  Estado de Minas 

 O Brasil dos endividados https://bit.ly/3qFJYyM  

 

  R7 

 Zema anuncia auxílio de R$ 400 a desabrigados e desalojados em MG https://bit.ly/3KpCfNd  

 

  TV Globo 

 Moradores reclamam de alagamento causado por estrutura de contenção https://bit.ly/3fBmcOa  

 Fiscais da Agência de Mineração vistoriam estruturas em MG https://bit.ly/3IlKyro  

 Autorização para mineração disparam no país nos últimos anos https://bit.ly/3nHfL0B  

 

  TV Globo News 

 Agência Nacional de Mineração fiscaliza barragens em Minas Gerais https://bit.ly/32c3tWj  

 

  Folha de S. Paulo 

 Servidores federais ameaçam greve após atos esvaziados, e governo se cala https://bit.ly/3IjvE57  

 Inflação atinge mais a classe média e poupa alta renda https://bit.ly/3KnZqYg  

 Petróleo tem maior preço desde 2014 em meio a tensões https://bit.ly/33MiHlm  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Reforma tributária fica sem data para votação no Senado https://bit.ly/3rzbYDp  

 Retomada global patina com China e Ômicron https://bit.ly/32clcgm  

 Categorias de servidores que ganham mais puxam pressão por reajuste https://bit.ly/3GHv7ti  

 Dívidas sugam 25% do Auxílio Brasil e frustram impulso para a economia https://bit.ly/3tA4G5c  

 

  O Globo 

 Alta do petróleo deve pressionar preços de combustíveis https://bit.ly/354osLY  

 Dólar tem valorização de 0,61%, a R$ 5,5598 https://bit.ly/3rvm5t8 

 Endividamento das famílias atinge 70.9%, o maior em 11 anos https://bit.ly/3Ih5H65 

http://www.sinpapel.com.br/
mailto:sinpapel@fiemg.com.br
https://bit.ly/3tFZ4WY
https://bit.ly/3FLKnEe
https://bit.ly/3GIu2l7
https://bit.ly/3rw1xk9
https://bit.ly/3qFJYyM
https://bit.ly/3KpCfNd
https://bit.ly/3fBmcOa
https://bit.ly/3IlKyro
https://bit.ly/3nHfL0B
https://bit.ly/32c3tWj
https://bit.ly/3IjvE57
https://bit.ly/3KnZqYg
https://bit.ly/33MiHlm
https://bit.ly/3rzbYDp
https://bit.ly/32clcgm
https://bit.ly/3GHv7ti
https://bit.ly/3tA4G5c
https://bit.ly/354osLY
https://bit.ly/3rvm5t8
https://bit.ly/3Ih5H65

