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Site Mercado Comum 
 Sergio Leite de Andrade condecorado “Industrial do Ano de Minas Gerais” https://shortest.link/3AXR 

 Promessa de Bolsonaro e Lula de recriar ministério cobrado pela indústria: mais uma derrota para Paulo Guedes 

https://shortest.link/3AX- 

 

Site Essencial Ar 

 Sergio Leite, “Industrial do Ano de 2021” https://shortest.link/3AXT 

 

TV Integração 

 João Pelegrini é o novo presidente da FIEMG Regional Vale do Paranaíba https://shortest.link/3AYw 

 

Site Plox 

 Sergio Leite recebe título de "Industrial do Ano de 2021” https://shortest.link/3Liv 

 

Site Patos em Destaque 

 Empresária Teresinha Martins assume vice-presidência da FIEMG - Alto Paranaíba https://shortest.link/3AY0 

 

Jornal Diário Popular 

 Sergio Leite recebe da Fiemg título de “Industrial do Ano de 2021” https://shortest.link/3Liz 

 

Jornal Cana 

 Robert Carlos Lyra, da Delta Sucroenergia, foi escolhido o Industrial do Ano de 2022 https://shortest.link/3AXW 

 

Jornal de Notícias 

 Dia da Indústria 2022 https://shortest.link/3LhU 

 Zema destaca atração de novos investimentos  https://shortest.link/3LhW 

 

Jornal Carta de Notícias 

 Sergio Leite recebe título de “Industrial do Ano de 2021” https://shortest.link/3AXD 

 

Portal do Médio Piracicaba 

 Luiz Carlos Mendes Costa, da Pif Paf Alimentos, é reconhecido com o mérito industrial 2022 da FIEMG 

https://shortest.link/3AXv 

 

Portal Bem Minas 

 Governador Romeu Zema faz entrega do Minascentro https://shortest.link/3AXL 

 

Notícias do Mundo 

 Roberto Revelino assume presidência do Dia Regional da Indústria de Pontal do Triângulo da FIEMG em Belo 

Horizonte https://shortest.link/3AX0 
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Site Folha do Estado 

 Bolsonaro afirmou que pretende recriar o Ministério da Indústria e do Comércio https://shortest.link/3AWX 

 

Rádio Itatiaia 

 Falta de mão de obra qualificada deixa empresas sem opções na hora de contratar https://shortest.link/3AYj 

 Aqui Tem Mineiridade: Belo Horizonte e a indústria da moda https://shortest.link/3AYk 

 Festival SESI de Robótica reúne 1,2 mil estudantes de todo Brasil https://shortest.link/3LiX 

 Falta de semicondutores que tem prejudicado a indústria elétrica eletrônica e afeta também a fabricação de 

veículos no Brasil https://shortest.link/3Lj4 

 

TV Band 

 Torneio de robótica agita estudantes https://shortest.link/3Lj1 

 

Jornal O Tempo 

 Equipe de Betim é medalha de prata em torneio nacional de robótica https://shortest.link/3AX7 

 Noite para celebrar a boa música - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3AY1 

 Minas Gerais e o polo de crescimento tecnológico https://shortest.link/3LiN 

 Aos poucos, índice de confiança do belo-horizontino aumenta https://shortest.link/3AYf 

 

Jornal Diário do Comércio 

 Indústria moveleira registra queda de 10% no 1º trimestre em Minas https://shortest.link/3LiE 

 

Jornal Tribuna de Minas 

 Industrial do Ano na Feijoada CR https://shortest.link/3AXf 

 

Portal G37 

 FIEMG busca fornecedores de materiais de higiene, limpeza e descartáveis https://shortest.link/3AWQ 

 Governo de Minas decide revisar e simplificar as regras do ICMS https://shortest.link/3AW- 

 

Site Sistema MPA de Comunicação 

 FIEMG busca fornecedores de materiais de higiene, limpeza e descartáveis https://shortest.link/3AWR 

 

Folha do Comércio 

 Governo de MG vai investir R$ 100 milhões em inovação de empresas https://shortest.link/3Lhs 

 Governo de minas decide revisar e simplificar as regras do ICMS https://shortest.link/3AX1 

 

Site Sucesso no Campo 

 Mercado halal, que deve movimentar US$ 5,74 trilhões até 2024 https://shortest.link/3AWU 

 

Site Campo e Negócios 

 Mercado halal, que deve movimentar US$ 5,74 trilhões até 2024, é tema de encontro, amanhã (31/5), em 

Uberaba (MG) https://shortest.link/3Lhv 
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Jornal da Manhã 

 Evento discute as potencialidades do mercado halal em Uberaba hoje https://jmonline.com.br/novo/?noticias,2,CIDADE,227390 

 

Folha Uberaba 

 Encontro sobre potencial de mercado halal será nesta terça - Folha de Uberaba https://shortest.link/3Lip 

 

Portal IBRAM - Mineração do Brasil 

 Presidente da Anglo American no Brasil recebe comenda Ordem do Mérito da Confederação Nacional da Indústria 

https://shortest.link/3AWY 

 

Jornal Tribuna de Minas 

 Relevância do Sinquifar é reconhecida com expansão de sua área de atuação https://shortest.link/3AWZ 

 

ES Brasil 

 Bolsonaro promete recriar Ministério da Indústria e Comércio esse ano https://shortest.link/3LhD 

 

Jornal de Uberaba 

 Flávio Roscoe continua por mais uma gestão à frente da entidade https://shortest.link/3LhF 

 

Ensino Profissionalizante 

 SENAI-MG PS 2º Semestre 2022 Aprendizagem Industrial https://shortest.link/3AX6 

 

Jornal Barbacena online 

 Projeto realiza plantio de mudas da Mata Atlântica em áreas degradadas de Barbacena https://shortest.link/3LhJ 

 

Portal R7 

 Governo de MG vai investir R$ 100 milhões em inovação de empresas https://shortest.link/3Li0 

 

Jornal Opinião 

 Caixa de Assistência dos Advogados e FIEMG firmam parceria https://shortest.link/3Lij 

 

Jornal a voz do povo 

 Campanha Inverno Solidário intensifica ações com dois Dia D de arrecadação https://shortest.link/3AY5 

 

Site BH Eventos 

 Estão abertas as inscrições para especialização promovida pelo SENAI-MG, ITA e IPK https://shortest.link/3AY8 

 

Jornal MG Turismo 

 Divinópolis quer retomar voos da Azul https://shortest.link/3AXF 

 

Revista IstoÉ 

 Brasil se destaca em segurança energética, diz ministro https://shortest.link/3AXc 

 

Jornal O Globo 

 Barril do petróleo vai a US$ 121 após China aliviar 'lockdown' https://shortest.link/3AYg 
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