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Jornal Diário do Comércio 

 Presidente da FIEMG reforça determinação de investir no ensino público https://shortest.link/3BJ7 

 Descarbonização no centro das discussões em MG https://shortest.link/3BJ8 

 DC Integra Minas - FIEMG Centro-Oeste https://shortest.link/3M5x 

 ArcelorMittal vai investir R$ 144 mi em Sabará https://shortest.link/3BIw 

 Aumento em preços de insumos surpreende empresas https://shortest.link/3BIx 

 Projeto vai monitorar barragens de rejeitos https://shortest.link/3BIz 

 Agenda Tributária Estatal https://shortest.link/3BIB 

 

Agência Minas 

 Governador se reúne com líderes empresariais de 80 cidades mineiras https://shortest.link/3BIY 

 

Site Governo de Minas 

 Governador se reúne com líderes empresariais de 80 cidades mineiras https://shortest.link/3BJ0 

 

Site Codemge 

 Minascentro é reaberto após reforma e concessão à iniciativa privada https://shortest.link/3BIZ 

 

Blog Revista de Cultura 

 Eliane Giardini e Marcos Caruso estreiam Intimidade Indecente na capital mineira https://shortest.link/3BIt 

 

Rádio Inconfidência 

 Agenda cultural do Bazar Maravilha - Teatro de Bolso SESIMINAS https://shortest.link/3BIT 

 

TV Horizonte 

 Bolsonaro visita Minas para entrega de casas populares https://shortest.link/3BIc 

 

Jornal Diário de Uberlândia 

 Campeonato de Karatê terá nove atletas de Uberlândia https://shortest.link/3BI8 

 

Jornal Montes Claros 

 Governo avança em inovação e lança o Compete Minas https://shortest.link/3BI9 

 

Revista Minas Tênis Clube 

 Parceria que transforma pela educação https://shortest.link/3BIa 

 

Rádio 97.1 

 Comentários de Ronaldo Soares - FIEMG Regional Vale do Aço, https://shortest.link/3BIf 

 

Blog Nota do Dia 

 STF começa a julgar a validade de acordo coletivo de trabalho sobre horas de deslocamento 

https://shortest.link/3M4H 
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Jornal Patos em Destaques 

 Industriais de Patos de Minas recebem Medalha de Mérito Industrial da FIEMG https://shortest.link/3BIn 
 
Rádio Mariana 

 Vale abre inscrições do programa de preparação para o mercado de trabalho com vagas em Ouro Preto e Itabirito 
https://shortest.link/3BIV 

 
Rádio Santana 

 SESI abre inscrições gratuitas para pessoas que não concluíram o Ensino Médio https://shortest.link/3BJ4 
 
Jornal da Manhã 

 Prefeita Elisa Araújo toma posse como diretora regional para Triângulo da AMM https://shortest.link/3BJb 
 
O Tempo 

 Serra do Curral: risco de perda de patrimônio é debatido por especialistas https://shortest.link/3BJq 
 
Rádio CBN 

 Cemig moderniza parque de medidores em Minas Gerais https://shortest.link/3BIH 
 
Jornal Estado de Minas 

 Ferro gusa: o que atrai os criminosos para esse mercado? https://shortest.link/3BIX 
 
TV Rede Minas 

 Alunos deixam de frequentar as aulas por medo de rompimento de barragem https://shortest.link/3BIF 
 
TV Globo 

 PIB do Brasil cresce 1% no 1º trimestre https://shortest.link/3BIE 
 MPMG E AngloGold firmam acordo para segurança da barragem em Sabará https://shortest.link/3BJn 

 
TV Globo News 

 IBGE: Indústria cresce 0,1% no primeiro trimestre deste ano https://shortest.link/3BIG 
 
Jornal Folha de S. Paulo 

 Serviços reagem com retorno da atividade após restrições na pandemia (PIB) https://shortest.link/3BIJ 
 
Jornal O Globo 

 Ibovespa sobe, puxado pela alta do minério de ferro no exterior https://shortest.link/3BIL 
 
Jornal Valor Econômico 

 Exterior pesa e dólar sobe a R$ 4,80 https://shortest.link/3BIN 
 Indústria fica estagnada e vê desafio nos próximos meses com alta dos juros https://shortest.link/3BJf 

 
Revista Veja 

 Brasil está entre as nações mais digitalizadas do mundo, mostra pesquisa https://shortest.link/3BJr 
 
Jornal Folha de S. Paulo 

 Privatização da Petrobras não tem prazo para envio, diz governo https://shortest.link/3BJt 
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