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  Jornal Edição do Brasil 

 Presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, recebe presidente Jair Bolsonaro https://bit.ly/3B8xORS  

 

  Rádio 98 FM 

 SENAI-MG oferece curso de aperfeiçoamento em audiovisual https://bit.ly/3D7Jo0g  

 

  O Tempo 

 BNDES e energia solar https://bit.ly/3ivHu1u  

 Romeu Zema mantém liderança folgada na corrida estadual https://bit.ly/3A8hNKv  

 Chegada da chuva no sul afasta possibilidade de racionamento https://bit.ly/2YemtBo  

 Bolsonaro lamenta perdas, mas afirma que cuidou da economia https://bit.ly/3mkIrLb  

 MG planeja flexibilizar uso de máscara; especialistas discordam https://bit.ly/3FebjgX  

 

  Rádio CBN 

 BH ganha reforço na divulgação de alertas preventivos durante período chuvoso https://bit.ly/3leWenv  

 

  Átila Lemos 

 MG: pequenas indústrias comemoram segundo trimestre positivo https://bit.ly/3owxWqX  

 

  Jornal da Manhã – Uberaba 

 Livro "História da ACIU 90 anos" é lançado com a presença de autoridades municipais https://bit.ly/3l6Sjsw  

 

  Jornal de Uberaba 

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

 

  G1 

 Brasileiros empobrecidos: PIB per capita deve fechar o ano ainda 7,5% abaixo do pico de 2013 

https://glo.bo/3Af8bOg  

 Divinópolis recebe nova edição do Salão de Imóveis na próxima semana https://glo.bo/3oxxuJ8  

 

  Diário do Comércio 

 Grupo ArcelorMittal Brasil empossa membros da nova diretoria executiva https://bit.ly/2WFmJsH  

 CBMM anuncia investimentos de R$ 7 bi https://bit.ly/3D7GBnO  

 Ibram e Sede assinam cooperação técnica https://bit.ly/3FcleUl  

 Superávit da balança fica aquém do esperado e atinge US$ 4,3 bilhões https://bit.ly/3mp0wrr  
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  Hoje em Dia 

 Governo pressiona para fechar acordo com União https://bit.ly/3a1TinC  

 

  Estado de Minas 

 Doria busca apoio em Minas https://bit.ly/3uLjwEr  

 Guedes cobra solução para precatórios https://bit.ly/3DbdmQZ  

 

  Folha de S. Paulo 

 Descompasso entre oferta e demanda deve manter commodities em alta https://bit.ly/3l7QJXB  

 MP da crise hídrica sofre alterações que criam gastos extras de R$ 46,5 bi para a conta de luz 

https://bit.ly/3FaoKyt  

 Senado destrava pauta de Guedes, mas não garante zerar fila no ano https://bit.ly/3ivt8yg  

 Entenda como ganhar com a alta do dólar no cenário com mais risco https://bit.ly/3Db6S4B  

 O Senado deve aprovar a reforma do IR como está? https://bit.ly/3B8ET56  

 Guedes defende solução responsável para lidar com aumento de preço dos combustíveis https://bit.ly/3AktBcR  

 Chuva e medidas emergenciais afastam risco de racionamento https://bit.ly/3uDkkLu  

 

  O Estado de S. Paulo 

 Líderes mundiais são acusados de esconder milhões em paraísos fiscais https://bit.ly/3A7Nrb8  

 Setor de eventos projeta retomada de 100% da capacidade no fim de 2022 https://bit.ly/3A7Oub4  

 Apagão de contêineres deve atrasar e encarecer exportações até fim de 2022 https://bit.ly/3oxreBa  

 

  Correio Braziliense 

 Custo de frete marítimo dispara 510% https://bit.ly/3owP93m  

 Presidente do BC se diz surpreso com a alta persistente da inflação https://bit.ly/3FfKwkj  

 

  O Globo 

 Para não perder a festa https://bit.ly/3BgjcQI  

 Lira se reúne hoje com líderes para tratar de combustíveis https://bit.ly/2YltvV6  

 Carne cara https://bit.ly/3FjmnsY  

 Guedes afirma que benefício emergencial será prorrogado https://bit.ly/3uEfsWp  

 FGTS: saques 'extras' somam R$ 96,7 bi desde 2017 https://bit.ly/3a4AT9N 
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