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  Diário do Comércio 

 Empresário da indústria mineira está menos confiante https://bit.ly/3PxN2Yr  

 Estoques de insumos ajudam setor a manter a produção https://bit.ly/3LxbmGq  

 Congresso de direito empresarial https://bit.ly/3NqnGda  

 

  Estado de Minas 

 Feira de negócios volta acontecer na forma presencial em Montes Claros https://bit.ly/3lpZdsn  

 

  O Tempo 

 Coral no Sesiminas https://bit.ly/3Lru0iT  

 ALMG acelera projeto de lei alternativo ao de Zema https://bit.ly/3wF4UaW  

 BH terá gás, gasolina e remédios livres de impostos https://bit.ly/3llU0BU  

 

  BH Eventos 

 Sócio da PwC Brasil participa de Congresso de Direito Empresarial promovido pela FIEMG 

https://bit.ly/3PytOSc  

 

  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

 Privatizações demandariam investimentos no setor energético https://bit.ly/39DO5Wg  

 

  G1 

 Após duas edições em formato digital, Fenics será realizada com a presença de público em Montes Claros 

http://glo.bo/3wsH6bD  

 

  Balcão News 

 FIEMG realiza reunião com embaixadora brasileira na Coreia do Sul https://bit.ly/3lnxN6o  

 

  Jornal da Manhã 

 Zema diz que priorizará gasoduto com recurso do acidente de Mariana https://bit.ly/3G1aWHt  

 Setores de alimentação e entretenimento se tornam oportunidade de 1º emprego 

https://bit.ly/3yMaStn  

 

  O Norte de Minas 

 Aberta a venda de estandes na Fenics 2022; feira deve gerar R$ 100 milhões em negócios 

https://bit.ly/39vb99v  

 

  Jornal de Notícias - Montes Claros 

 Feiras https://bit.ly/3wCiImP  
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  Gazeta de Varginha 

 Fabritech, nova fábrica que abrirá em Varginha realiza rodada do Compre Bem Virtual e está com 

inscrições abertas https://bit.ly/3afktil  

 

  G37 

 Trilhas de Futuro abre segunda chamada em Divinópolis https://bit.ly/3MwBXVl  

 SESI e Colégio Tiradentes recebem premiação do Jemg em Divinópolis https://bit.ly/3yN1xBM  

 

  Essencial Ar 

 Ainda dá tempo de garantir o seu futuro! https://bit.ly/3MqfHwq   

 

  O Tempo 

 CBMM tem novo investimento de R$ 9 bilhões para nióbio https://bit.ly/3lrY43E  

 

  Folha de S. Paulo 

 Toffoli rejeita ação contra Moraes; Bolsonaro aciona a Procuradoria https://bit.ly/39CB7b1  

 Liminar do ICMS pode elevar preço do diesel, e governo tenta nova mudança https://bit.ly/3LvnibE  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Pandemia e guerra adiam o fim da 'era do petróleo' https://bit.ly/3wroRTH  

 Governo deve manter previsão de crescimento do PIB de 1,5% este anovhttps://bit.ly/3FXVQ5s  

 

  Correio Braziliense 

 Governo corre para privatizar Eletrobras https://bit.ly/3LveYZD  

 O triunfo de Tebet na terceira via https://bit.ly/39AuKVE 
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