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Diário do Comércio 

 Faturamento da indústria mineira cai em abril e acumula baixa https://shortest.link/3CJP 

 Custos em alta seguem afetando a indústria de cimento https://shortest.link/3CK- 

 

Jornal O Tempo 

 Peça "Intimidade Indecente", com Eliane Giardini e Marcos Caruso https://shortest.link/3CKD 

 Cadeia produtiva pode ficar com parte do lucro do alívio tributário https://shortest.link/3CKV 

 

Portal G1 

 Vitrine BH-TEC: Mostra gratuita reúne tecnologias de ponta desenvolvidas na capital https://shortest.link/3CKF 

 

Site Gazeta do Oeste 

 Representantes da Prefeitura participam de reunião do fórum do Grupo Novo Oeste https://shortest.link/3N8f 

 

Jornal Diário de Uberlândia 

 Alta no preço das embalagens afeta faturamento de comerciantes https://shortest.link/3CKb 

 

Jornal Gazeta de Varginha 

 FIEMG realiza 1° Congresso de Meio Ambiente e Sustentabilidade https://shortest.link/3CKf 

 

EPTV Varginha 

 Sul de Minas criou mais de 9 mil empregos este ano https://shortest.link/3CKg 

 

Rádio Espacial 

 Mercado de trabalho sofre com alta demanda de vagas e mão de obra desqualificada em Minas 

https://shortest.link/3CKi 

 

Jornal O Lábaro 

 Curso forma mulheres para a mineração. Inscrições até o dia 13/6 https://shortest.link/3CKj 

 

Portal Negócios Já 

 Antes do Diesel, a falta dos medicamentos já afeta o mercado do Vale do Aço https://shortest.link/3CKl 

 

Blog de Notícias 

 SINPAPEL tem novo presidente É Alexandre Gonçalves. Ele sucede Baggio que fez gestão vitoriosa!!! 

https://shortest.link/3CKH 

 

Portal da Indústria 

 Histórias reais: ex-competidores mostram que o Ciclo da Robótica não tem fim https://shortest.link/3N8t 
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TV Globo Minas 

 Rompimento da barragem da Vale: Ministério Público quer julgamento na comarca de Brumadinho 

https://shortest.link/3CJS 

 

TV Record Minas Gerais 

 Serra do Curral: Assembleia Legislativa de Minas Gerais discute licença para mineração no local 

https://shortest.link/3CJT 

 

TV Band BH 

 Ação penal do desastre da Vale em Brumadinho: STF reconhece competência da Justiça Estadual 

https://shortest.link/3CJU 

 

Jornal Estado de Minas 

 Serra do Curral: deputados pedem investigação sobre licença a mineradora https://shortest.link/3CJY 

 Minaspetro pede adesão de MG a projeto de redução do ICMS de combustíveis https://shortest.link/3CJZ 

 A gente vai tombar, diz presidente do IEPHA sobre Serra do Curral https://shortest.link/3CKy 

 

TV Globo - Nacional 

 Processo que apura as responsabilidades pelo colapso da barragem da Vale em Brumadinho volte a correr na 

Justiça de Minas Gerais https://shortest.link/3CKo  

 

Rádio CBN 

 Produção de veículos teve alta no mês de maio, segundo a Anfavea https://shortest.link/3CJX 

 Por meio de decreto, Prefeitura de BH cria Corredor Ecológico Espinhaço-Serra do Curral 

https://shortest.link/3CKw 

 

Revista IstoÉ 

 Produção de veículos tem alta de 6,8% em maio https://shortest.link/3CK0 

 

TV Globo Minas 

 Nova tentativa de segurar preço dos combustíveis https://shortest.link/3N8P 

 

Jornal Folha de São Paulo 

 Projeto de lei que pode reduzir conta de luz em 5% vai a sanção https://shortest.link/3CKM 

 

Jornal O Estado de S.Paulo 

 Banco Mundial corta projeção para PIB mundial e fala em estagflação https://shortest.link/3N9d 

 

Jornal Valor Econômico 

 Padronização de normas ESG deve ocorrer em até 3 anos, diz Ibracon https://shortest.link/3CKQ 
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