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  Rádio Itatiaia 

 1° Congresso Direito Empresarial, promovido pela FIEMG https://bit.ly/3yLlicM 

 Privatização da Eletrobras: contas de luz podem ficar ainda mais caras, afirma ex-Ministro 

https://bit.ly/3wFHGTD 

 A Samarco tem nova proposta de recuperação judicial para tentar convencer credores 

https://bit.ly/3MO2DBr 

 

  Rádio Vanguarda 

 FIEMG e Sebrae farão dez feiras de negócios sindicais em seis regiões de Minas https://bit.ly/3MO2DBr 

 

  Jornal Diário do Aço 

 Industrial do ano https://bit.ly/3yOhxDn 

 

  Jornal da Manhã 

 Cursos técnicos do estado abrem inscrições para vagas remanescente; confira https://bit.ly/3G5bc8f 

 Zema diz que priorizará gasoduto com recurso do acidente de Mariana https://bit.ly/3yJ9B6q 

 

  Jornal Diário do Rio Doce 

 Começam hoje as matrículas para uma das vagas residuais do ‘Trilhas de Futuro’ no SENAI-MG 

https://bit.ly/3wFJtbj 

 

  Blog Raquel de Carvalho 

 Faça um curso gratuito no SENAI-MG https://bit.ly/3sO8M8q 

 

  Jornal Gazeta de Varginha 

 FIEMG buca fornecedores para indústrias de bebidas da Zona da Mata https://bit.ly/3MA7y8G 

 Oportunidade de Negócios internacionais https://bit.ly/38yU7r6 

 Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração 

 Conselho de Administração da Usiminas aprova novos gestores da companhia https://bit.ly/3MAN9QV 

 

  Notícias de Contagem 

 Pesquisadores mineiros criam cadeira de rodas especial que pode beneficiar, no futuro, milhares de 

pessoas com deficiência motora https://bit.ly/3wwu3WI 

 

  Jornal Interação 

 Fórum Comunitário debate energia sustentável em Araxá https://bit.ly/3sIHEYw 

 

  Diário de Araxá 

 Fórum Comunitário debate energia sustentável em Araxá https://bit.ly/3Lv7INd 
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  Jornal O Norte de Minas 

 Quem tem frio tem pressa https://bit.ly/3Pvu9Fn 

 Coquetel de lançamento da 27ª Fenics https://bit.ly/3837LCt 

 Aberta a venda de estandes na Fenics 2022 https://bit.ly/3LypAqK 

 

  Blog Tânia Muller 

 Pesquisa da FIEMG aponta que confiança dos industriais mineiros diminui em maio 

https://bit.ly/3a6mMUx 

 

  Em Pauta Online 

 Confiança dos industriais mineiros diminui em maio https://bit.ly/3NvpVMh 

 

 Blog Mochileiros 

 Estrada Real solo de bike gravel em 8 dias em setembro de 2021 https://bit.ly/3LyIaPr 

 

  Rádio Inconfidência 

 Agenda Cultural do Bazar Maravilha - SESI MAO https://bit.ly/3MsaxQB 

 

  Revista Carta Capital 

 Natureza encurralada https://bit.ly/3lqUcjp 

 Após reação contra mineração na serra do Curral, câmara do Copam é esvaziada https://bit.ly/3lLOFnL 

 

  TV Horizonte 

 Malco Camargo: discussões sobre a mineração na Serra do Curral seguem movimentando o cenário 

político mineiro https://bit.ly/3wICvRD 

 

  Diário do Comércio 

 Falta diálogo entre empresas e academia https://bit.ly/3lsQ02t 

 Insumos sustentáveis são o trunfo da Urbô https://bit.ly/3ww9Ksf 

 

  Jornal Folha de S. Paulo 

 Aneel aceita backup para cobrir térmicas atrasadas da J&F que custam R$ 18 bi https://bit.ly/3yPiifi 

 

  Jornal O Estado de S. Paulo 

 Mineração tem alta após fala de premiê chinês https://bit.ly/3LEB9wI  

 

  Jornal O Globo 

 Eletrobrás: será permitido usar até 50% do saldo do FGTS https://bit.ly/3yOxhWR  
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