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  Diário do Comércio 

 Gás natural terá reajuste de 7% em Minas Gerais https://bit.ly/3woqGxB 
 Vendas do comércio crescem 9,2% em Minas https://bit.ly/3hJLwCs  
 Empresas reveem meios de pagamento https://bit.ly/3hQqLES  

 
  Estado de Minas 

 CPI dos Fura-fila pode pedir indiciamento https://bit.ly/3jWerpi  
 Novo desgaste entre Zema e a Assembleia https://bit.ly/3xpHJRm  

 
  O Tempo 

 'Meu governo vai muito bem e o sucesso dele incomoda' https://bit.ly/3jTE7mu  
 Aliados e opositores na ALMG reagem às falas do governador https://bit.ly/3jVK6Y0  

 
  RÁDIO 98 FM 

 Analista de Lazer e Esportes do SESI fala sobre importância das atividades físicas para crianças 
https://bit.ly/2TNnmPl  

 
  Revista Encontro 

 FIEMG lança campanha 'A indústria tá na vida, tá em tudo' https://bit.ly/3jYQFJo  
 
  Central das Notícias 

 FIEMG lança campanha 'A indústria tá na vida, tá em tudo' https://bit.ly/3dTiuyW  
 
  Jornal MG Turismo 

 Indústria da comunicação e do audiovisual buscam novas frentes de negócio https://bit.ly/3xC0bWI  
 
  Blog João Carlos Amaral 

 Oportunidades de negócios entre Minas e EUA. Embaixador foi recebido na Fiemg https://bit.ly/2Uyj5iV 
 Faturamento da indústria cresce em maio. Pesquisa, divulgada pela FIEMG, mostra resultado positivo 

https://bit.ly/3xrbnW7  
 Indústria da comunicação e do audiovisual busca novas frentes de negócio https://bit.ly/3jOk49c  

 
  Jornal do Sudoeste 

 Curtas – Gripe https://bit.ly/3ADbgcb  
 
  TV LESTE 

 Senai de Governador Valadares oferece curso técnico na área de eletromecânica https://bit.ly/2T15rEA 
 
  Rádio Jornal 

 Aprovados Projetos de Leis sobre fomento à agricultura familiar e ITCD https://bit.ly/3dVwIiT 
 
  Folha de S. Paulo 

 Corte de salário e jornada poderá ser acionado em calamidade regional https://bit.ly/3wpJdcQ  
 Carta de 120 entidades empresariais critica reforma do IR https://bit.ly/2TPTnq3  
 Falta de chip para montadoras pode se agravar no 2º semestre https://bit.ly/3yxcuDW  
 Ex-diretor da Saúde é preso sob acusação de mentir na CPI da Covid https://bit.ly/3qV2npN  
 Brasil assume Mercosul em meio a isolamento argentino https://bit.ly/3hPprCb  
 Se tiver corrupção prove e remova, diz Guedes sobre Bolsonaro https://bit.ly/3yxcN1y  

 
  O Estado de S. Paulo 

 Real elástico https://bit.ly/2UAz0wQ  
 Josué pode apaziguar conflitos na Fiesp https://bit.ly/3yBMabW  
 Viabilidade de novo auxílio é questionada https://bit.ly/3yDkNho  
 Escassez de insumos põe retomada em xeque https://bit.ly/3hmrmPI  
 Empresários se mobilizam contra proposta do governo para mudar IR https://bit.ly/36jcxaf  
 A confiança do empresariado se fortalece Fechar janela https://bit.ly/3xssGWP  

 
  O Globo 

 BNDES quer levantar R$ 800 milhões para financiar negócios de impacto social https://bit.ly/3hOH8SE 
 
  Correio Braziliense 

 Indústria pede ajustes na proposta do IRPJ https://bit.ly/3xpNRc8 
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