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Jornal O Tempo 

 Relação que atravessa o tempo - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3NFl 

 Com Eliane Giardini e Marcos Caruso, Intimidade Indecente estreia em BH - Teatro SESIMINAS 

https://shortest.link/3NFL 

 Minas poderá ter uma rota BH/Buenos Aires nos próximos meses https://shortest.link/3NFh 

 

Jornal Diário do Comércio 

 Sindijori-MG - DC Integra Mais https://shortest.link/3Dg6 

 Oferta de trigo preocupa o setor em MG https://shortest.link/3Dfs 

 

Site BH Eventos 

 Intimidade indecente com Eliane Giardine e Marcos Caruso - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3NFI 

 

Site Dicas de Carol 

 Eu de Você - Teatro SESIMINAS https://shortest.link/3NFd 

 

Site Sou BH 

 Eliane Giardini e Marcos Caruso estreiam Intimidade Indecente em BH, no Teatro SESIMINAS 

https://shortest.link/3DfV 

 

Gazeta de Varginha 

 INDEX, da FIEMG, registra em abril queda da atividade industrial e piora do mercado de trabalho 

https://shortest.link/3Dez 

 

Jornal da Mantiqueira 

 Pela terceira vez neste ano, o faturamento da indústria mineira caiu https://shortest.link/3DeB 

 

Jornal de Notícias 

 Faturamento das indústrias de Minas cai pela 3ª vez https://shortest.link/3DeC 

 

Rádio Itatiaia 

 Festival SESI de Robótica https://shortest.link/3DeI 

 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias realiza audiência pública sobre retorno da ferrovia Bahia-MG 

https://shortest.link/3Dg7 

 

Diário Popular 

 Agenda de Convergência destaca avanços na região https://shortest.link/3NEF 

 

Folha da manhã 

 Faturamento as indústrias de Minas cai pela 3ª vez (Coluna MG) https://shortest.link/3DeM 

 

Gazeta Pontal 

 Visita dos alunos SENAI Ituiutaba, na Indústria de Cerâmica Maracá https://shortest.link/3DeN 
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Jornal Patos Notícias 

 FIEMG Alto Paranaíba promove posse da nova vice-presidente https://shortest.link/3NEM 
 FIEMG Alto Paranaíba promove posse da nova vice-presidente https://shortest.link/3Dfb 

 
Jornal Tribuna de Minas 

 Gasmig disponibiliza rede de gás natural para o Bairro Santa Helena https://shortest.link/3DeT 
 
Site Contato online 

 Entidades e empresas discutem eficiência energética no Norte de Minas https://shortest.link/3Df7 
 
Jornal Diário do Aço 

 Finalistas da 1ª Maratona Estudantil da ARMVA receberão prêmio dia 29 https://shortest.link/3Df8 
 
Jornal Viu Itaúna 

 Reunião com secretário de Estado discute duplicação da MG-050 próximo ao Distrito Industrial em Itaúna 
https://shortest.link/3Dfg 

 
Jornal Estado de Minas 

 Serra do Curral: ALMG pode oficializar tombamento antes do meio do ano https://shortest.link/3Df 
 
Jornal Super Notícias 

 Tecnologia dá emprego https://shortest.link/3Dft 
 
Rádio Vitoriosa 

 Crédito imobiliário foi tema de encontro em Patos de Minas https://shortest.link/3NFv 
 
Jornal da Manhã 

 Novo titular da Sesurb pretende criar zeladoria para manutenção de vias https://shortest.link/3NFP  
 
TV Brasil 

 Cúpula das Américas: Crescimento econômico sustentável é tema do encontro https://shortest.link/3DeY 
 
Jornal Folha de S.Paulo 

 5G 'impuro' perde para 4G, consumo de cerveja sem álcool cresce e o que importa no mercado 
https://shortest.link/3Df2 

 
Jornal Valor 

 Produção industrial cresce em 8 de 15 locais em abril, mas cai 2,8% em SP, diz IBGE https://shortest.link/3Df3 
 Anglo American e Porto do Açu estudam projeto para reutilização de água https://shortest.link/3NG5 

 
Revista IstoÉ 

 Custo da construção civil sobe 2,17% em maio, diz IBGE https://shortest.link/3Df6 
 
Correio Braziliense 

 Todos os setores dependem da indústria química. Mas o Brasil sabe disso? https://shortest.link/3DfX  
 
Jornal O Estado de S.Paulo 

 Energia elétrica dá alívio e inflação desacelera para 0,47% em maio https://shortest.link/3Df- 
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