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TV CNN 

 Bolsonaro fala em recriar pasta da indústria e comércio https://shortest.link/3AC4 

 

TV Globo News 

 PL deve retirar candidato ao governo de MG e apostar em Zema https://shortest.link/3ABW 

 Bolsonaro tem dificuldade para conseguir palanque em Minas Gerais https://shortest.link/3KWD 

 40,8% dos reajustes salariais ficam abaixo da inflação no ano https://shortest.link/3ACb 

 

Rede Minas 

 Bolsonaro em BH https://shortest.link/3KW1 

 

TV Record 

 Presidente Bolsonaro participa da posse da nova diretoria da FIEMG https://shortest.link/3ABO 

 

TV SBT 

 Bolsonaro diz que concedeu perdão a Silveira para dar exemplo ao STF https://shortest.link/3ACl 

 

TV Band 

 Bolsonaro em BH: presidente visita a capital e participa de posse na FIEMG https://shortest.link/3ACq 

 Mineração na Serra do Curral: prefeitura e guarda municipal fazem operação https://shortest.link/3KWJ 

 

Rede TV 

 Presidente é recebido por milhares de pessoas em Minas Gerais https://shortest.link/3AD8 

 

Radio Jovem Pan 

 Opinião de Alexandre Garcia: Pré-candidatos as eleições presidências começam a se movimentar 

https://shortest.link/3KWg 

 

Rádio 98FM 

 Bolsonaro visita BH e acompanha recondução da diretoria da FIEMG https://shortest.link/3KWc 

 

Revista Veja 

 A estratégia de Guedes para dar poder a uma de suas principais aliadas https://shortest.link/3KY1 

 

Revista Exame 

 Bolsonaro promete recriar Ministério da Indústria extinguido por Guedes https://shortest.link/3ADN 

 

Revista IstoÉ Dinheiro 

 Bolsonaro e Lula prometem recriar ministério cobrado pela indústria https://shortest.link/3KY5 

 

Jornal O Estado de S.Paulo 

 Fiesp aposta em professores para recuperar produtividade https://shortest.link/3KZd 

 Bolsonaro e Lula prometem recriar ministério cobrado pela indústria https://shortest.link/3ADz 
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Jornal Diário do Comércio 

 Setor produtivo celebra seus resultados https://shortest.link/3ADD 

 Adriana Muls atribui a comenda Mérito Industrial à trajetória de 90 anos do DC https://shortest.link/3KYa 

 

Portal G1 

 Palanque eleitoral em Minas Gerais: Lula fecha com Kalil e Bolsonaro flerta com Zema https://shortest.link/3AEs 

 Conheça os campeões do Festival SESI de Robótica https://shortest.link/3KYU 

 

TV Leste 

 Jair Bolsonaro: presidente realiza entrega de moradias, faz discurso e conhece apartamento modelo 

https://shortest.link/3KW6 

 

Gazeta de Varginha 

 Setor produtivo mineiro prestigiado https://shortest.link/3KXh 

 Mais investimentos para Varginha https://shortest.link/3KXJ 

 Social Gazeta - Rodrigo Fernandes toma posse https://shortest.link/3ADv 

 Governador destaca atração de investimentos e geração de empregos nas comemorações do Dia da Indústria 

2022 https://shortest.link/3ADH 

 

Blog João Carlos Amaral 

 Presidente reeleito e empossado da FIEMG Flávio Roscoe agradeceu o apoio que recebeu do Legislativo 

https://shortest.link/3KXz 

 Diário do Comércio homenageado pela FIEMG. Presidente Adriana Muls recebeu o Mérito Industrial 2022 

https://shortest.link/3KYL 

 

Essencial Ar 

 Indústria mineira celebra suas conquistas https://shortest.link/3ADR 

 

Portal Amirt 

 Governador destaca atração de investimentos e geração de empregos nas comemorações do Dia da Indústria 

2022 https://shortest.link/3KYd 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 Governador destaca atração de investimentos e geração de empregos nas comemorações do Dia da Indústria 

2022 https://shortest.link/3KYl 

 

Site Paulo Navarro 

 Encontro de Fortes, no MinasCentro https://shortest.link/3KYH 

 

Jornal O Tempo 

 Equipe de Betim estará em disputa nacional de robótica https://shortest.link/3ADn 

 MG registra uma irregularidade por dia em barragens de minério https://shortest.link/3AEj 

 Grande mérito https://shortest.link/3KYR 
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Site Correio 

 Pequenas indústrias, grandes incentivos - Minas Trend https://shortest.link/3ADk 

 

Jornal de Uberaba 

 Renato Albani se apresenta no SESIMINAS Uberaba https://shortest.link/3ADp 

 

Site Átila Lemos 

 615 VAGAS nos cursos gratuitos de capacitação em Barão de Cocais https://shortest.link/3ADq 

 

Rádio Inconfidência 

 21º Prêmio BDMG Instrumental - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3ACm 

 Agenda cultural do Bazar Maravilha - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3ACr 

 

Site Correio Online 

 Sindjori: Interdição nas BRs prejudica Vale do Aço https://shortest.link/3KXr 

 

Site Belo Horizonte Supreende 

 Workshop: Os impactos do custo da energia https://shortest.link/3KYE 

 

Rádio Itatiaia 

 Evento para assinatura de acordo que prevê instalação de nova fabrica de baterias de Lítio começara em breve 

em Nova Lima https://shortest.link/3KWn 

 

TV Paranaíba 

 Falta mão de obra qualificada na indústria de Minas https://shortest.link/3AC3 

 

TV Candidés 

 Gerdau anuncia plano de investimento para Divinópolis https://shortest.link/3KWs 
 
Inter TV 

 Demanda por trabalhadores qualificados pode chegar a 1 milhão de vagas em MG https://shortest.link/3ACe 
 
TV Integração 

 Alto preço das embalagens traz desafios a comerciantes https://shortest.link/3ACs 
 
Rádio Anérica 

 Taxa básica de juros aumenta o valor de financiamento em cerca de R$ 100 mil reais para imóveis de padrão 

econômico https://shortest.link/3ACM 
 
Rádio Super 

 Possível desabastecimento de diesel em 10 dias https://shortest.link/3ACQ 
 
Site Brasil Agora 

 Mineração na Serra do Curral: 10 coisas que você quer saber sobre o projeto https://shortest.link/3KYP 

 Site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Mineração da Tamisa poderia agravar danos na Serra 

do Curral https://shortest.link/3ADy 
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Rádio Band - BH 

 Serra do Curral corre risco de perder título de Patrimônio Mundial da Humanidade https://shortest.link/3ACy 

 

TV Globo 

 Mineração na Serra do Curral: empresa é multada por descumprir proibição de minerar em área protegida de BH 

https://shortest.link/3KWM 

 

Jornal O Globo 

 Índice de confiança nas urnas é de 73%, diz Datafolha https://shortest.link/3KYu 

 

Diário do Comércio  

 Homenageado pela FIEMG. Presidente Adriana Muls recebeu o Mérito Industrial 2022 https://shortest.link/3KYL 

 

Essencial Ar 

 Indústria mineira celebra suas conquistas https://shortest.link/3ADR 

 

Portal Amirt 

 Governador destaca atração de investimentos e geração de empregos nas comemorações do Dia da Indústria 

2022 https://shortest.link/3KYd 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 Governador destaca atração de investimentos e geração de empregos nas comemorações do Dia da Indústria 

2022 https://shortest.link/3KYl 

 

Site Paulo Navarro 

 Encontro de Fortes, no MinasCentro https://shortest.link/3KYH 

 

Jornal O Tempo 

 Equipe de Betim estará em disputa nacional de robótica https://shortest.link/3ADn 

 MG registra uma irregularidade por dia em barragens de minério https://shortest.link/3AEj 

 Grande mérito https://shortest.link/3KYR 

 

Site Correio 

 Pequenas indústrias, grandes incentivos - Minas Trend https://shortest.link/3ADk 

 

Jornal de Uberaba 

 Renato Albani se apresenta no SESIMINAS Uberaba https://shortest.link/3ADp 

 

Site Átila Lemos 

 615 VAGAS nos cursos gratuitos de capacitação em Barão de Cocais https://shortest.link/3ADq 

 

Rádio Inconfidência 

 21º Prêmio BDMG Instrumental - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3ACm 

 Agenda cultural do Bazar Maravilha - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3ACr 
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Site Correio Online 

 Sindjori: Interdição nas BRs prejudica Vale do Aço https://shortest.link/3KXr 

 

Site Belo Horizonte Supreende 

 Workshop: Os impactos do custo da energia https://shortest.link/3KYE 

 

Rádio Itatiaia 

 Evento para assinatura de acordo que prevê instalação de nova fabrica de baterias de Lítio começara em breve 

em Nova Lima https://shortest.link/3KWn 

 

TV Paranaíba 

 Falta mão de obra qualificada na indústria de Minas https://shortest.link/3AC3 

 

TV Candidés 

 Gerdau anuncia plano de investimento para Divinópolis https://shortest.link/3KWs 

 

Inter TV 

 Demanda por trabalhadores qualificados pode chegar a 1 milhão de vagas em MG https://shortest.link/3ACe 

 

TV Integração 

 Alto preço das embalagens traz desafios a comerciantes https://shortest.link/3ACs 

 

Rádio Anérica 

 Taxa básica de juros aumenta o valor de financiamento em cerca de R$ 100 mil reais para imóveis de padrão 

econômico https://shortest.link/3ACM 

 

Rádio Super 

 Possível desabastecimento de diesel em 10 dias https://shortest.link/3ACQ 

 

Site Brasil Agora 

 Mineração na Serra do Curral: 10 coisas que você quer saber sobre o projeto https://shortest.link/3KYP 

 

Site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

 Mineração da Tamisa poderia agravar danos na Serra do Curral https://shortest.link/3ADy 

 

Rádio Band - BH 

 Serra do Curral corre risco de perder título de Patrimônio Mundial da Humanidade https://shortest.link/3ACy 

 

TV Globo 

 Mineração na Serra do Curral: empresa é multada por descumprir proibição de minerar em área protegida de BH 

https://shortest.link/3KWM 

 

Jornal O Globo 

 Índice de confiança nas urnas é de 73%, diz Datafolha https://shortest.link/3KYu 
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