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  Valor Econômico 

 A empresários, Bolsonaro diz estar propenso a aprovar TRF-6 - confira  

 Bolsonaro fala em ajustar contratos para reduzir preços - confira 

 

  Rádio Itatiaia 

 Jair Bolsonaro traz esclarecimentos a respeito da ampliação do metrô, crise hídrica e preço do combustível 

https://bit.ly/3zU4E7G  

 Durante almoço, empresários mineiros entregam carta com 27 propostas a Bolsonaro https://bit.ly/3Fjf7O7  

 Bolsonaro almoça em BH com representantes da Fiemg após evento https://bit.ly/3kWFilq  

 Bolsonaro diz que expectativa é que obras do metrô de BH comecem no ano que vem https://bit.ly/2ZPq7Cr  

 O presidente da Fiemg presenteou Bolsonaro com quadro de camisa do América https://bit.ly/39T9qrl  

 

  TV CNN 

 Jair Bolsonaro comentou sobre alta no preço do gás e dos combustíveis https://bit.ly/3kYMkpF  

 

  Correio Braziliense 

 Um presidente em ritmo de mil dias https://bit.ly/3kYnVjY  

 

  O Tempo 

 Bolsonaro almoça com empresários mineiros e recebe carta com 27 propostas https://bit.ly/3iot2Zd  

 Minas deve ter a menor produção de café dos últimos 12 anos https://bit.ly/2YbIjWc  

 Ministro descarta volta do horário de verão no país https://bit.ly/39WdwiC  

 

  Estado de Minas 

 Empresários entregam lista com demandas a Bolsonaro durante almoço em BH https://bit.ly/3D2e8zB  

 Bolsonaro sai de reunião com empresários em BH 'pendurado' em carro https://bit.ly/3uCyE7a  

 'Não estou comprando briga'' https://bit.ly/3B1Mr9J   

 Déficit de R$ 11,7 bilhões https://bit.ly/2Y8vagV  

 IPCA deve chegar a 10,2% https://bit.ly/3AVZbP0  

 País tem 40,8% de informais https://bit.ly/3A3jE34  

 

  Diário do Comércio 

 Bolsonaro sanciona lei para liberar R$ 2,8 bi https://bit.ly/3F7WGLU  

 

  Hoje em Dia 

 ‘Sempre fui estatizante, mas agora eu mudei’, diz Bolsonaro após almoçar com empresários em BH 

https://bit.ly/39W5nKY  

 Revivendo o 'Bolsozema' em BH, presidente e governador mostraram que mantêm o alinhamento de 2018 

https://bit.ly/3ikbL3i  

 

  Rádio Super Noticia 

 Presidente Bolsonaro recebeu carta com sugestões durante almoço com empresários mineiros 

https://bit.ly/2Y8y1q9  
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  Rádio 98 FM 

 Indústrias e comércio mineiro serão beneficiados com a criação do TRF-6, em BH https://bit.ly/3inMllA  
 

  O Antagonista 

 Presidente da FIEMG diz que Bolsonaro está "propenso a assinar" criação do TRF-6 https://bit.ly/39T86oH  
 

  Balcão News 

 Bolsonaro sanciona privatização do metrô de BH e almoça com líderes industriais empresariais na FIEMG 

https://bit.ly/3uwl6dh  
 

  Notíciasbh 

 Bolsonaro sanciona privatização do metrô de BH e almoça com líderes industriais empresariais na 

FIEMG https://bit.ly/3majXEq  
 

  O Popular 

 FIEMG celebra aprovação pelo Senado da criação do TRF-6 https://bit.ly/3B2MHoG  
 

  TV Band Triângulo 

 SESI oferece monitoria a alunos da rede municipal de Uberlândia https://bit.ly/3l0IzAk  
 

  TV Integração Araxá 

 Em Divinópolis, Salão do Imóvel será online e interessados já podem se cadastrar https://bit.ly/3ooDBPD  
 

  O Estado de S. Paulo 

 Fiat suspende contrato de 1,8 mil; Renault abre programa de demissões https://bit.ly/3mx4vCH  

 Faltam matérias-primas, chips, embalagens, etc. https://bit.ly/3opE0l6  

 Desemprego recua para 13,7%, mas 14,1 milhões ainda buscam trabalho https://bit.ly/3kZbEMd  

 Salários perdem a corrida com a inflação https://bit.ly/2ZEiyyg  

 PEC pode incluir mais uma rodada do auxílio https://bit.ly/3mdb9he  
 

  Folha de S. Paulo 

 Sem dar prazo, Bolsonaro quer tirar do papel linha de metrô em Minas https://bit.ly/3uC1DYD  

 "Se vocês soubessem a dificuldade disso", diz Bolsonaro ao ouvir gritos por sua reeleição https://bit.ly/3A3hv7w  

 Governo descarta retorno do horário de verão https://bit.ly/3opQNEc  

 BC projeta pico de 10,2% na inflação deste trimestre; estimativa é de alta de 1,11% no mês https://bit.ly/3utdvfo  

 Petrobras anuncia auxílio para compra de gás de cozinha https://bit.ly/3zXRXsv  

 Bolsa cai 6,6% e dólar sobe 5,3% em mês tumultuado por crises e inflação global https://bit.ly/3l0CLH2  

 Taxa de desemprego cai para 13,7% com mais vagas formais e informais https://bit.ly/3uylDLU  
 

  O Globo 

 Pela 1ª vez desde início da pandemia, nível de ocupação passa de 50% https://bit.ly/3uwzkLl  

 Do barril à bomba, como a gasolina chegou a R$ 7 https://bit.ly/2Y5lhQL  

 Vale-gás para milhões https://bit.ly/3zU2IMs 
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