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  Rádio Itatiaia 

 Bolsonaro estará esta semana cumprindo agenda no Vale do Aço junto com Romeu Zema https://bit.ly/3wG3xKh  

 Em Cima do Fato: Campanhas de Zema e Kalil em Minas https://bit.ly/3wHBqL1  

 

  O Tempo 

 Bolsonaro visitará Minas na próxima quinta-feira https://bit.ly/3wG3jmr  

 

  Rádio Super Notícia 

 Bolsonaro cumprirá agenda em MG https://bit.ly/3adPrqR  

 

  Rádio América 

 Prevista visita de Bolsonaro a MG https://bit.ly/3wHaf2V  

 Jornal Tribuna de Minas - Juiz de Fora Semana em BH https://bit.ly/3lDHvSc  

 Com empresários https://bit.ly/3Py5d05  

 Dia histórico para JF https://bit.ly/3lB5Ec7  

 

  TECHNIBUS 

 Marco Antônio Tonussi recebe prêmio da FIEMIG https://bit.ly/3wG3gqZ  

 

  TV Integração 

 Cursos gratuitos em Araxá: são oferecidas 95 vagas para qualificação no SENAI https://bit.ly/3wHtWrq  

 

  Rádio Imbiara 

 SENAI e CBMM oferecem oportunidades de cursos gratuitos para qualificação profissional em Araxá 

https://bit.ly/3MNsnxC  

 

  TV Vitoriosa 

 SENAI oferece cursos técnicos gratuitos em Ituiutaba https://bit.ly/3MKcgAZ  

 

  G37 

 FIEMG convida população a participar da Campanha do Agasalho em Divinópolis https://bit.ly/3PG3MfW  

 

  Portal Gerais 

 FIEMG convida população a participar da Campanha do Agasalho https://bit.ly/3wNqGJE  
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  Últimas Notícias 

 Indústria mineira precisa qualificar 1 milhão de trabalhadores nos próximos 3 anos https://bit.ly/3wE8bsu  

 

  Itabira Notícia 

 Barão de Cocais terá cursos gratuitos de capacitação https://bit.ly/3Gcf1IS  

 

  Folha de Uberaba 

 Encontro sobre mercado halal e potencialidades acontece dia 31 de maio  https://bit.ly/3MMnp4c  

 

  Leopoldinense 

 Últimos dias para as inscrições dos cursos do Programa Rio Pomba Valley https://bit.ly/3NPbbrR  

 

  Novo Jornal de Notícias 

 Montes Claros sediará a Feira Fashion Norte no 2º semestre https://bit.ly/3wP99kB  

 

  Diário do Comércio 

 Câmara pode votar projeto que limita alíquota de tributos sobre combustíveis https://bit.ly/3NAX4WD  

 Governo anuncia nova redução nas tarifas de importação https://bit.ly/3MVpyKM  

 Programa viabiliza transição energética no interior de Minas https://bit.ly/3MKQeOj  

 Renegociação de dívidas ajuda pequenas indústrias https://bit.ly/3PEL4FC  

 

  O Globo 

 'Aceito esta realidade' https://bit.ly/3LJeteB  

 Governo facilita importação de feijão, arroz, massas e carne https://bit.ly/3wHi1K4  

 Inflação persistente e juros altos formam novo cenário global https://bit.ly/3wDPBiU  

 

  Folha de S. Paulo 

 Câmara negocia enxugar projeto que limita ICMS sobre energia elétrica https://bit.ly/39LzzvA  

 Economistas preveem mais inflação e menos globalização https://bit.ly/3Gc2epI 
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