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  Valor Econômico 

 Recursos do acordo de reparação da Vale devem gerar crescimento de 1,9% no PIB de MG e 0,1% no PIB 

nacional - ACESSE  

 

  O Tempo 

 Fiat comemora 45 anos de Brasil emplacando 26% do mercado https://bit.ly/36oc1Yy  

 

  Diário do Comércio 

 Indústrias mineiras têm segundo melhor desempenho do País https://bit.ly/3woapZC  

 Iveco realiza ações sociais em Sete Lagoas https://bit.ly/3AMYpUY 

 Receita de ICMS aumenta 14,3% no PaísFechar janelabhttps://bit.ly/3wtfPTb 

 

  RÁDIO CDL FM 

 Produção industrial no Brasil avançou em 11 das 15 regiões pesquisadas https://bit.ly/3AMjDC7  

 Crescimento das vendas no comércio e nova edição do Pronampe https://bit.ly/36uerVy  

 

  Jornal O Espeto 

 Rádio Itatiaia consolida transição para nova gestão https://bit.ly/3xx6yux  

 

  Sinpapel 

 Após três quedas, produção industrial sobe 1,4% em maio https://bit.ly/3jWLJVv  

 

  Jornal de Notícias 

 Brasil x Japão https://bit.ly/3e1kLrY  

 

  Gazeta Norte Mineira 

 Amams aciona entidades para discutir visita de Bolsonaro ao Norte de Minas https://bit.ly/3k1lBce  

 

  POLÍTICA EM FOCO 

 A História e suas Orquestras ? a orquestra no período Romântico https://bit.ly/3wrImIz 

 

  Diário do Rio Doce 

 Sindicato das Indústrias da Panificação realiza programação especial do Mês do Panificador 

https://bit.ly/3AJcaUD  
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  Minas Petro 

 Gasmig vai repassar o reajuste de 7% no preço do gás natural https://bit.ly/3hQtyOr  

 

  Patos Notícias 

 MPT firma acordo de quase um milhão para pessoas com anemia falciforme https://bit.ly/3hY5KZk  

 

  Folha de S. Paulo 

 Bolsonaro alfineta Argentina e diz que Mercosul é sinônimo de ineficiência https://bit.ly/2UEfEHa  

 Mudança no IR pode elevar em 135% tributo de empresas, diz estudo https://bit.ly/3wwz6mF  

 IPCA sobe 0,53% em junho e atinge 8,35% em 12 meses https://bit.ly/3xwcqnJ  

 Tensão política e delta levam dólar a R$ 5,31, e BC intervém https://bit.ly/3hVI5sc  

 Reprovação de Bolsonaro sobe a 51% e bate novo recorde, diz Datafolha https://bit.ly/3e0k1DE  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Após sabotar uma reforma abrangente, governo anuncia um pacote claramente populista 

https://bit.ly/3ANogMz  

 Menos incertezas para o comércio e os consumidores https://bit.ly/3yH6tVq  

 Pacto busca equidade racial nas empresas https://bit.ly/3AJHfaE  

 Pacheco refuta "valentões" na crise CPI-cúpula militar https://bit.ly/36mWJDp  

 O marco legal das startups https://bit.ly/3qYRyTF  

 BNDES dá mais um passo para efetivar privatização da Eletrobrás em fevereiro https://bit.ly/3k6ESZP  

 A empresários, Guedes promete tirar "maldades" da Receita em pacote para IR https://bit.ly/3k0ELPh  

 

  O Globo 

 Tumulto tributário https://bit.ly/36qCMfa  

 

  UOL 

 Senado aprova indicação de Fernanda Guardado para o BC https://bit.ly/2TS2lmE 
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