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  Diário do Comércio 

 Em defesa do meio ambiente, dos empregos e de toda a sociedade de Minas Gerais https://bit.ly/35qjOGl  

 Deputados fazem balanço das mudanças na previdência do Estado https://bit.ly/2R80u8r  

 Combate a privilégios deve ser discutido https://bit.ly/35kptgX  

 Cemig SIM planeja aportes de R$ 100 milhões neste ano https://bit.ly/2GJzsSO  
 
  Sou Ecológico 

 Prêmio Hugo: especial on-line https://bit.ly/3ifg1iD  
 
  TV Integração Globo - Araxá-Divinópolis 

 FIEMG e Semad lançam 4ª edição do Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria 
https://bit.ly/2Rbmjnj  

 
  Central das Notícias 

 Indústria mineira busca regularização ambiental https://bit.ly/337yZ4i  
 
  Gazeta Minas 

 Indústria mineira busca regularização ambiental https://bit.ly/3hfYm97  
 
  Rádio CBN Belo Horizonte 

 Atividade industrial brasileira cresceu em julho pelo terceiro mês, diz CNI https://bit.ly/2DJq5Bt  
 
  Rádio Super FM 91,7 

 Live O TEMPO entrevista Pedro Magalhães, diretor-presidente da Gasmig https://bit.ly/3hkRpDW  
 
  Estado de Minas 

 Bolsonaro faz novo apelo por preços https://bit.ly/2DHy2qD  

 Campos Neto: Sustentabilidade guiará grande parte do fluxo de investimentos https://bit.ly/35nLEmm  
 
  O Tempo 

 Capitais ampliam seus metrôs, mas BH só coleciona promessas https://bit.ly/3bDzs24  

 Mesmo com a pandemia, Gasmig deve investir R$ 80 milhões neste ano https://bit.ly/2FgNdYv  
 
  Folha de S. Paulo 

 Bolsonaro pretende zerar imposto de importação de itens da cesta básica https://bit.ly/2ZmDo27  

 Controlar morte é determinante para consumo voltar, diz estudo https://bit.ly/35gPfCN  

 Mourão diz que é hora de discutir mineração em terra indígena https://bit.ly/3ihpjKM  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Governo fala em 'FGTS' para novos servidores https://bit.ly/35kG2JN  

 Parada nas aulas pode reduzir PIB global em 1,5% https://bit.ly/2ZoS15g  
 
  O Globo 

 Bolsonaro veta uso de recurso do Fundo Social para gasoduto https://bit.ly/3ieFDw1  
 
  Correio Braziliense 

 Compensação para derrubar veto https://bit.ly/3hemh95  

 Onyx: Renda Brasil está pronto https://bit.ly/2FlNKIo  
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