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  Diário do Comércio 

 Planejamento é fundamental para eficiência https://bit.ly/3dRkiri  

 Inflação oficial de 2021 deve ficar dentro da meta https://bit.ly/3sevBPN  

 Capital terá programação on-line para marcar Dia Mundial da Criatividade https://bit.ly/3ddwrrJ  

 Vereadores aprovam a Lei da Liberdade Econômica https://bit.ly/2Rxl05K  

 

  Hoje em Dia 

 Inflação na indústria https://bit.ly/32byoi4  

 Valor de commodity no mercado internacional pressiona a fabricação de aço no Brasil 

https://bit.ly/2OPyHvW  

 Ampliação de carência do Pronampe já está disponível na Caixa https://bit.ly/3a60yPV  

 Justiça de Minas Gerais aceita pedido de recuperação judicial da Samarco https://bit.ly/3tgkiI7  

 

  O Tempo 

 As três maiores entidades de classe do país... https://bit.ly/3sdLh5J  

 Justiça defere pedido de recuperação da Samarco https://bit.ly/3mImsO1  

 

  Jornal MG Turismo 

 Café: a indústria que movimenta a economia, a história e o coração dos mineiros https://bit.ly/3uPplPQ  

 

  Diário do Rio Doce 

 Indústrias mineiras enfrentam dificuldade para conseguir insumos e matérias-primas 

https://bit.ly/3mIYrXb  

 Sinpac realiza a primeira entrega de pães às famílias https://bit.ly/3dbqFXl  
 

  Folha Uberaba 

 Crown Embalagens assina Protocolo de Intenção com a Prefeitura de Uberaba https://bit.ly/2QliqPu  

 

  Patos em Destaque 

 Copasa apresenta novo Precend https://bit.ly/3dioJwB  

 

  Diário de Araxá 

 Prefeitura repassa à Santa Casa capacetes “Elmo” doados pela FIEMG https://bit.ly/3a9lFRd  

 

  Jornal Correio de Araxá 

 Prefeitura repassa à Santa Casa capacetes Elmo https://bit.ly/3ge2dqa  
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  Gazeta de Varginha 

 Presidente da FIEMG Regional Sul, Sebastião Rogério faz doações de oxigênio à Santa Casa de Monte 

Belo https://bit.ly/3secB3M  
 

  Rádio Vanguarda 

 FIEMG Regional Vale do Aço abre inscrição para curso de desenvolvimento de habilidades gerenciais 

https://bit.ly/2PZ7CH5  

 Romeu Zema assina ordem de serviço para retomada das obras do Aeroporto Regional do Vale do Aço 

https://bit.ly/3tjL81W  
 

  Inter TV dos Vales 

 Comerciantes doam pães para famílias necessitadas em Governador Valadares https://bit.ly/3uN4QDu  
 

  Estado de Minas 

 CPI vira disputa política com ameaças e acusações https://bit.ly/3e2kwvS  
 

  O Estado de S. Paulo 

 CNI: trabalho intermitente é adotado em 15% das fábricas https://bit.ly/3gbdBDl  

 Bolsonaro recebe sugestão para deixar Orçamento com Lira https://bit.ly/2Rwhetn  

 Em ano de eleição, Bolsonaro terá folga no teto para ampliar despesas https://bit.ly/327N2H5  

 Pacheco decide foco de CPI com Senado sob 'guerra' https://bit.ly/3dXMgls  

 Governo vai discutir falta de aço com usinas e clientes https://bit.ly/3uOJK82  

 O resultado das concessões em infraestrutura https://bit.ly/3dbV5c4  
 

  Folha de S. Paulo 

 Com piora da pandemia, bancos traçam cenário mais pessimista para a economia 

https://bit.ly/3uN2ODr  

 Base de Bolsonaro age para minar CPI, e Supremo busca solução para o Senado https://bit.ly/3g5SB0X  

 Brasil despenca no ranking de renda per capita e deve cair mais https://bit.ly/3tgKZw2  

 Governo estuda PEC para tirar despesas do teto e abrir espaço para emendas https://bit.ly/3uK1gdo  
 

  O Globo 

 Governadores vão à ONU por ajuda humanitária; Brasil tem recorde na média móvel de mortes 

https://bit.ly/3wPo65h  
 

  Correio Braziliense 

 PIB per capita encolhe oito posições https://bit.ly/3tfpAUd  

 Incertezas elevam o dólar a R$ 5,72 https://bit.ly/3scwfgv  

 Esperança de ter o auxílio aprovado https://bit.ly/3wSV70b 
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