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  Valor Econômico 
 Novas ligas combinam leveza e resistência - Acesse aqui 

 

  Diário do Comércio 

 Faturamento do setor deve crescer 4% https://bit.ly/3ohTGqz  

 Oferta de insumos apresenta melhora https://bit.ly/3ukJrm4  

 Bolsonaro vem a BH anunciar a privatização do metrô https://bit.ly/3ARV1HL  

 

  TV Canção Nova 

 País registra aumento no interesse por cursos de capacitação https://bit.ly/3uoP2rS  

 

  Rádio América 

 Presidente do Sinduscon-MG, Renato Michel fala das vendas no mercado imobiliário https://bit.ly/39PC3Ga  

 

  TV Integração Araxá  

 9ª Expocigra em Uberaba https://bit.ly/3ikvkZh  

 

  Rádio Vanguarda 

 País vive maior crise hídrica dos últimos 91 anos https://bit.ly/3CXDJcY  

 

  Portal Ângulo 

 Fundação Renova abre inscrições para Programa Aprendiz https://bit.ly/3AXpEM8   

 

  Jornal de Uberaba 

 9ª ExpoCigra conta com mais de 20 atividades presenciais e on-line https://bit.ly/3umJyxv  

 

  Essencial Ar 

 Sinpava promove workshops e consultoria para aumentar a competitividade das indústrias associadas 

https://bit.ly/3zLJJUk  

 

  O Mundo dos Inconfidentes 

 Programa Jovem Aprendiz em Mariana e distritos está com inscrições abertas https://bit.ly/3B6Mykt  

 

  G1 

 Programação da 9ª ExpoCigra em Uberaba conta com mais de 20 atividades presenciais e on-line 

https://glo.bo/39Ui9tj  

 

  CDL Contagem 

 Prefeitura de Contagem, Ciemg e Fiemg firmam cooperação técnica para o desenvolvimento econômico do 

município https://bit.ly/3EYfT2R  
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  Estado de Minas 

 Câmara prioriza ICMS único para combustíveis https://bit.ly/3odVktb  

 PEC dos Precatórios agilizada https://bit.ly/3ijKfDb  

 Novo passo para o metrô de BH https://bit.ly/2Y2rvBh  

 

  Hoje em Dia 

 Bolsonaro lidera em Minas https://bit.ly/3zP33jr  

 

  O Tempo 

 Aumento do diesel gera risco de efeito cascata na cadeia produtiva https://bit.ly/3m7Q8o2  

 Bolsonaro anuncia metrô em BH amanhã https://bit.ly/3umzd4M  

 Briga de Zema e Amoêdo expõe racha do novo por Bolsonaro https://bit.ly/3kQk9Jy  

 Lira defende ICMS fixo e culpa impostos estaduais por aumento https://bit.ly/3oiZCQa  

 

  Folha de S. Paulo 

 BC avaliou custos e benefícios de acelerar ritmo de alta dos juros https://bit.ly/3unrR0W  

 Após 85 dias, Petrobras sobe preço do diesel em 8,9%; litro passa de R$ 3 pela primeira vez https://bit.ly/3CZC46C  

 A letra da lei https://bit.ly/3CSHpwL  

 Alta de combustíveis turbina ICMS a níveis de pré-pandemia https://bit.ly/3m7RRJR  

 BC avaliou custos e benefícios de acelerar ritmo de alta dos juros https://bit.ly/3CVq1r1  

 Bolsas afundam com incertezas sobra e a inflação e recuperação pelo mundo https://bit.ly/2Y8FKV2  

 Zema usa fala machista contra Amôedo por crítica a Bolsonaro https://bit.ly/3a2Dbq5  

 Derrubada de vetos expõe falhas na articulação de Bolsonaro no Congresso https://bit.ly/3Fcs6ky  

 Congresso aprova projeto que abre brecha para usar reforma de IR no Auxílio Brasil https://bit.ly/3kOC3MP  

 Em ato com Bolsonaro, Lira defende fixação de ICMS para combustíveis https://bit.ly/2ZGvP9I  

 

  O Estado de S. Paulo 

 “Espero aumentar a isenção do IR para até R$ 5 mil” https://bit.ly/3m8e5vx  

 Diesel sobe 8,9% e alta neste ano chega a 51% https://bit.ly/3uo5sAx  

 BC indica ciclo mais longo de aumento dos juros e mercado já vê Selic em 9% https://bit.ly/3owA3v5  

 

  O Globo 

 Aversão externa a risco faz dólar comercial subir 0,88%, a R$ 5,42 https://bit.ly/3kT8EBg  

 Mais inflação adiante https://bit.ly/3ATgLDm  

 Pela 1ª vez, BC vê inflação acima da meta em 2022 https://bit.ly/3umuhNi  

 Especialistas criticam projeto que abre espaço a novo Bolsa Família https://bit.ly/3ujrlkA  

 

  Correio Braziliense 

 Reajustes aumentam a pressão sobre a Petrobras https://bit.ly/2Y3GNW4 
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