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Rádio Jovem Pan 

 Entidades defendem recriação do Ministério da Indústria: ‘Não trará custo ao país’ - entrevista com o presidente 

Flávio Roscoe https://shortest.link/3Lz2  

 Entrevista com Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, avalia a 

recriação do Ministério das industrias prometido por Bolsonaro https://shortest.link/3Bf4 

 

Jornal Diário do Comércio 

 FIEMG realiza workshop sobre os custos da energia elétrica e seus impactos https://shortest.link/3Bb- 

 Subsídios e encargos são 50% do custo da energia https://shortest.link/3Bce 

 Inovação ganha novo impulso no Estado https://shortest.link/3Ly6 

 MG dá um passo à frente em seu potencial, afirma Veras https://shortest.link/3Ly9 

 Luiz Carlos Costa, da Pif Paf, recebe Mérito Industrial https://shortest.link/3Bck 
 
Portal de Negócios 

 Sergio Leite, "Industrial do Ano de 2021" https://shortest.link/3Bc0 
 
Jornal do Vale 

 Presidente da Usiminas eleito o "Industrial do Ano de 2021" https://shortest.link/3Lyi 
 
Jornal Diário do Aço 

 Sergio Leite recebe o título de ''industrial do ano de 2021'' https://shortest.link/3LyV 
 

Jornal O Tempo 

 Compete Minas: governo lança financiamento para empresas e pesquisas em inovação https://shortest.link/3Lz4 

 Leilão do metrô de BH não tem mais data certa para acontecer https://shortest.link/3Bc9 

 Vale comemora hoje 80 anos de atividade em Minas Gerais https://shortest.link/3BcE 
 
Jornal Folha Popular 

 Governo avança em inovação com o lançamento do 'Compete Minas' https://shortest.link/3BbN 
 
Site Uberlândia Hoje 

 Governo avança em inovação com o lançamento do "Compete Minas" https://shortest.link/3Bcy 
 
Blog de Notícias 

 Governo avança em inovação com o lançamento do Compete Minas: R$ 100 milhões para apoioar empresas 
https://shortest.link/3Lyq 

 
Site Agência Minas 

 Governo avança em inovação com o lançamento do ‘Compete Minas’ https://shortest.link/3LyQ 
 
Site GMais 

 Governo avança em inovação com o lançamento do ‘Compete Minas’ https://shortest.link/3BcY 
 
Site BH Eventos 

 Tecnologia ganha impulso com o novo Programa Minas Compete https://shortest.link/3LyT 
 
Site Culturaliza 

 5 eventos gratuitos ou a baixo custo que rolam em BH nesta semana (01 a 04/06) - Teatro SESIMINAS 
https://shortest.link/3Bcl 

 
Portal Agora 

 Da ferrovia à prestação de serviços, o desenvolvimento pujante de Divinópolis https://shortest.link/3Lyl 
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Jornal da Manhã 

 Evento discute as potencialidades do mercdo halal em Uberaba hoje https://shortest.link/3LyN 
 
Site AbCalçados 

 Calçadistas apontam desafios para o desenvolvimento https://shortest.link/3Bd0 
 
Gazeta de Varginha 

 Minas Gerais lidera geração nacional de energia solar https://shortest.link/3Bde  
 
TV Globo 

 Área da Tamisa: MPF entra com ação para impedir desmate na Serra do Curral https://shortest.link/3BbU 
 
Portal G1 

 Entidade responsável por avaliar licenças ambientais aprova 95% dos pedidos relativos à mineração em Minas 
Gerais https://shortest.link/3Lyd 

 Câmara conclui votação de MP que cria regra de transição para fim de incentivos ao setor petroquímico 
https://shortest.link/3Bc6 

 

Jornal O Globo 

 Santa Rita do Sapucaí: como a cidade mineira criou o vale da eletrônica, com pesquisas que vão de fotônica à 
medicina remota https://shortest.link/3Lz8  

 

TV Record 

 Mineração na Serra do Curral: audiência discute riscos ambientais em Belo Horizonte https://shortest.link/3LxL 
 

Jornal Estado de Minas 

 Serra do Curral: audiência na Câmara de BH discute ações contra mineração https://shortest.link/3BbR 
 

Rádio Super 

 CMBH e população se reúnem para discutir maneiras de interromper o processo de exploração na Serra do Curral 
https://shortest.link/3BbY 

 

TV Rede Minas 

 Mineradora Vale desposita em juízo R$ 1,2 bi referente a acordo de reparação em Brumadinho 
https://shortest.link/3Bc2 

 

Revista IstoÉ 

 MPF diz que mineração na Serra do Curral sem aval do Ibama é ilegal https://shortest.link/3Bca 

 Alta de matérias-primas atinge indústrias em março de modo inesperado https://shortest.link/3BcG 
 

Diário de Itabira 

 Mineradoras e órgãos empresariais dominam cadeiras da sociedade civil https://shortest.link/3BcV 
 

Site Sou Notícias 

 Itabirito: Projeto Estadual de Reconversão Produtiva em Territórios Minerados será discutido em BH 
https://shortest.link/3LyY  

 

Rádio Itatiaia 

 Governo de MG vai investir R$ 100 Milhões no desenvolvimento tecnológico de empresas mineiras 
https://shortest.link/3Bc3 

 

Jornal Estadão 

 EPE: Consumo de energia elétrica sobe 1,2% em abril e atinge maior valor da série histórica 
https://shortest.link/3LxI 

 

TV SBT 

 Setor de serviços contrata e desemprego recua https://shortest.link/3Bc1 
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