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  Valor Econômico 

 Atraso no uso de verba da Vale vai gerar perda bilionária, prevê governo de MG CLIQUE AQUI  

 

  Diário do Comércio 

 Acordo da Vale é aprovado na Assembleia https://bit.ly/3rb4Hcs  

 Reestruturação de cargos no TJMG vai à sanção do Executivo https://bit.ly/36CeIWL  

 Recolhimento em Minas Gerais sobe 28% https://bit.ly/3i7XgyG  

 Heineken vai iniciar as obras da fárica em Minas Gerais https://bit.ly/3z1yCXu  

 

  Estado de Minas 

 Rodoanel de BH e prefeituras garantem verba de reparação https://bit.ly/3kmyg9u  

 

  O Tempo 

 ALMG derruba decreto de Zema sobre fretados https://bit.ly/3wJO7lb  

 "É uma decepção ver apenas R$ 1,5 bi para os municípios” https://bit.ly/3B7bBUz  

 Kalil convoca os vereadores para propor um auxílio emergencial em BH https://bit.ly/3wEUdTJ  

 PDT sonda ex-prefeito Marcio Lacerda como possível candidato ao governo https://bit.ly/3ieZw7q  

 Hospitais desmobilizam leitos exclusivos a pessoas com Covid https://bit.ly/3xNS0qM  

 

  Revista Encontro 

 A importância do Sesi na educação de Minas https://bit.ly/2UhiySt  

 https://bit.ly/3yZbBEn  

 

  Rádio Itatiaia 

 Governo de Minas lança projeto Recomeço para ajudar famílias afetadas economicamente pela pandemia 

https://bit.ly/3ifzdxF  

 

  Rádio América 

 Estudo da FIEMG mostra os impactos econômicos e sociais dos recursos do acordo da Vale 

https://bit.ly/2U7zV8u  

 

  BH Eventos 

 Usina Coruripe apoia Governo de Minas Gerais no combate a incêndios florestais no norte do estado 

https://bit.ly/3xU8i0Y  
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  Jornal Tribuna de Minas 

 Governador Romeu Zema visita Juiz de Fora nesta quinta-feira https://bit.ly/2UhsCea  

 

  Aciub 

 20/07: Seminário coloca em pauta promoção de exportações https://bit.ly/3kltx8b  

 

  Olhar 

 Senai abre inscrições para Técnico em Eletrotécnica https://bit.ly/3xMI1BS  

 

  Gazeta Norte Mineira 

 Farmacêutica anuncia a doação de mais 2,4 mil cestas básica em Montes Claros https://bit.ly/2VzMUzV  

 

  ZUG 

 FIEMG Vale do Aço oferece crédito mais barato do mercado via Pronampe https://bit.ly/3rfViAn  

 

  Folha de S. Paulo 

 Com obstrução no intestino, Bolsonaro é internado e pode passar por cirurgia https://bit.ly/3BgyN34  

 À beira de ataque de nervos, Bolsonaro será preso sem reeleição, diz ex-aliado https://bit.ly/3riN4HN  

 BlackRock alerta para inflação nos EUA e reajusta os salários https://bit.ly/3xIxTKs  

 Fim de subsídio elevará preço de remédios, afirma associação https://bit.ly/3knixXU  

 BC adia segunda fase do open banking para agosto https://bit.ly/36EMlqN  

 Ministro derruba veto de Bolsonaro e beneficia igrejas aliadas em TV a cabo https://bit.ly/2VLWVKD  

 Votação na Câmara da privatização dos Correios fica para agosto https://bit.ly/3wHx6ba  

 Quais são os planos do Brasil para a neutralidade de carbono em 2050? https://bit.ly/3kmo6pI  

 Sob crise hídrica, ministro da Energia fica mais de 20 dias em viagem e férias https://bit.ly/3rbpxbK  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Projeto prevê que Câmara dê início a impeachment https://bit.ly/3elADpc  

 Pela 1ª vez governo vê inflação fora da meta https://bit.ly/3B2OFpE  

 Nova proposta para IR tira até R$ 27 bi dos cofres de Estados e municípios https://bit.ly/3hF1EGg  

 Vacinação avança, os serviços voltam a crescer https://bit.ly/3B7ZbvW  

 Reforma vai tirar R$ 10 bi da classe C https://bit.ly/3rfivmu  
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