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Jornal Estado de Minas 

 Eternos Amigos - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3NpZ 

 Eliane Giardini muda até a voz para ir dos 60 aos 90 anos em peça teatral - Teatro SESIMINAS 

https://shortest.link/3Nq8 

 Serra do Curral: Agostinho diz que tombamento é "caminho" contra mineração https://shortest.link/3NpT 

 

Jornal Diário do Comércio 

 Espetáculo Teatral aborda envelhecimento - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3Nq4 

 PL sobre incentivo do biogás é aprovado em primeiro turno https://shortest.link/3D0b 

 

Site BH Eventos 

 FIEMG realiza 1º Congresso de Meio Ambiente e Sustentabilidade https://shortest.link/3CPC 

 

Jornal do Sudoeste 

 ACISSP, em parceria com FIEMG e SENAI, promove curso de segurança para trabalho em altura 

https://shortest.link/3NdV 

 

Diário de Uberlândia 

 Equipe da Futel conquista três medalhas no Mineiro de Karatê https://shortest.link/3CPs 

 

Jornal de Montes Claros 

 I Prêmio Sindusconsciente Norte de Minas - construindo boas práticas ambientais https://shortest.link/3CPt 

 

Jornal Folha Regional 

 Faturamento das indústrias de Minas cai pela 3ª vez https://shortest.link/3C-M 

 

Jornal O Tempo 

 Saneouro inicia suas aulas de capacitação do SENAI para alunos em Ouro Preto https://shortest.link/3Ne2 

 PEC dos Combustíveis prevê R$ 29,6 bi para estados zerarem ICMS https://shortest.link/3D0g 

 

Jornal Carta de Notícias 

 Gol terá rota Ipatinga-São Paulo, com quatro voos semanais https://shortest.link/3C-Q 

 

Blog Raquel de Carvalho 

 Agenda de Convergência une lideranças https://shortest.link/3NpJ 
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Site Opinião 

 Faturamento das indústrias de Minas cai pela 3ª vez https://shortest.link/3C-T 

 

Gazeta de Varginha 

 INDEX, da FIEMG, registra em abril queda da atividade industrial e piora do mercado de trabalho 

https://shortest.link/3Nqc 

 

Site Prefeitura de Barbacena 

 JEMG conhece os seus classificados para terceira etapa https://shortest.link/3C-- 

 

Jornal da Manhã 

 Líderes da construção civil sugerem desmembrar a Sesurb em duas https://shortest.link/3D0A 

 

Rádio Band 

 Decisão do STF de transferir ação sobre o julgamento da tragédia em Brumadinho para o TJMG 

https://shortest.link/3CPK 

 Minas é o terceiro estado que mais gerou emprego no Brasil em 2022 https://shortest.link/3NpO 

 

Rádio CBN 

 Comissão da ALMG vai acionar MPMG para apurar supostas irregularidades no licenciamento da mineração na 

Serra do Curral https://shortest.link/3Ned 

 

TV Record Minas 

 ALMG discute licença ambiental para a mineração na Serra do Curral https://shortest.link/3Neb 

 

Rádio Americana 

 Ambientalista Jeanine Oliveira fala sobre mineração na Serra do Curral https://shortest.link/3CPL 

 

TV Globo News 

 Brasil deve crescer cinco vezes menos que o mundo em 2022 https://shortest.link/3D06 

 

Jornal Estado de S.Paulo 

 Economia mundial crescerá 5 vezes mais que o Brasil, aponta OCDE https://shortest.link/3CPO 

 

Portal da Indústria 

 É dada a largada! IEL abre 3,1 mil vagas de estágio https://shortest.link/3C-Y 
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