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 O Tempo 
 Mudança de rota dentro do Novo: Eduardo Costa pode ser vice de Zema https://shortest.link/3FkH  

 Alckmin voltará a MG para abrir pontes entre Lula e empresários https://shortest.link/3FkJ  

 Teto do ICMS dos combustíveis é tido como uma 'Lei Kandir 2.0' https://shortest.link/3FlC   

 Alta do diesel corrói orçamento do brasileiro de várias maneiras https://shortest.link/3FmK  
 
 Diário do Comércio 

 Confiança das indústrias mineiras sobe em junho https://shortest.link/3PRb  

 Copom eleva a taxa básica de juros para 13,25% ao ano https://shortest.link/3PRe  

 PIB de Minas avança 0,7% no 1° trimestre https://shortest.link/3Fnn  

 Minas deixará de arrecadar R$ 12 bilhões, diz governo https://shortest.link/3PRw  
 
 Estado de Minas 

 Programa FAPI https://shortest.link/3FlL  

 Alta reduz efeito do teto do ICMS https://shortest.link/3Flw  

 Serviços sustentam alta tímida do PIB de Minas https://shortest.link/3PSC  
 
 TV Integração Araxá 

 Fiscalização ambiental e preventiva: workshop vai orientar sobre as práticas ambientais nas indústrias 
https://shortest.link/3FmY  

 
 Jornal de Notícias – Montes Claros 

 Workshop orientará industrias da região https://shortest.link/3FlK  
 
 Rádio Vanguarda 

 Preparativos para o dia do voluntariado 2022 celebrado em 28 de agosto já começam a partir desta semana em 
Ipatinga https://shortest.link/3FkG  

 
 Diário do Aço 

 Usiminas envolve comunidade em debate sobre diversidade e inclusão https://shortest.link/3FlQ  
 
 Jornal da Manhã 

 Sesiminas retoma atividades com bossa nova no Circuito Artístico https://shortest.link/3FlR  
 
 Rádio Educadora 

 6º Conferência Metropolitana celebra dez anos da ARMVA https://shortest.link/3FkF  
 

 Rádio Jovem Pan – Ipatinga 

 6° Conferencia metropolitana do Vale do Aço https://shortest.link/3Fos  
 

 Rádio Vitoriosa 

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

 O Corvo Veloz 

 Grupo Líder Novo Oeste reúne-se com prefeito e vice para discutir estratégias de 
desenvolvimento  https://shortest.link/3FnY  

 

 O Liberal 

 Alunos da capacitação do SENAI iniciam as aulas em Ouro Preto https://shortest.link/3Fox  
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 AMVAP – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba 

 Prefeitura de Uberlândia inicia oficina de robótica para alunos da educação municipal https://shortest.link/3FlE  

 

 G1  

 Processo seletivo para Jovem Aprendiz industrial é aberto em Lagoa da Prata; veja como se inscrever 

https://shortest.link/3PRB  

 

 Diário de Uberlândia 

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

 

 Valor Econômico 

 Lira reforça ofensiva contra Petrobras https://shortest.link/3Flr  

 

 O Estado de S. Paulo 

 Petroleiras criticam proposta para taxar exportação de petróleo https://shortest.link/3PPW  

 Guerra e inflação elevam juro no mundo todo https://shortest.link/3PS0  

 

 O Globo 

 Bolsonaro anuncia nova desoneração tributária para videogames, desta vez com o Imposto de Importação 

https://shortest.link/3FnT  

  

 Folha de S. Paulo 

 A 'inflação oculta' de produtos do dia a dia que deve afetar seu bolso com aumento nos combustíveis 

https://shortest.link/3FlW  

 Eleições e juros podem esfriar lances em leilão de 15 aeroportos https://shortest.link/3PQf  

 Bolsonaro anuncia nova redução de impostos de importação para videogames https://shortest.link/3FnS  

 

 TV Globo News 

 Preocupação nas indústrias com o preço da matéria-prima https://shortest.link/3Fn1 
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 TV Globo News 

 Preocupação nas indústrias com o preço da matéria-prima https://shortest.link/3Fn1 
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