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  Diário do Comércio 

 Acordo pode elevar PIB mineiro 1,9% https://bit.ly/3ehHHDj  

 Setor de serviços volta a crescer em Minas Gerais https://bit.ly/2U8Ko3m  

 Impasse entre ALMG e governo de Minas https://bit.ly/2T7Zdma  

 Minas Gerais pode tornar-se polo de hidrogênio verde https://bit.ly/3hDB0xs  

 Startups do varejo prosperam na pandemia https://bit.ly/2U79orC  
 
  Estado de Minas 

 BH volta à zona de alerta https://bit.ly/3i7QWY2  
 
  Hoje em Dia 

 Ensaio para a retomada https://bit.ly/36xEviX 
 
  Rádio Itatiaia 

 Estudo mostra que dinheiro do acordo da Vale pode aumentar o PIB e gerar 50 mil empregos em Minas 
https://bit.ly/3B1TLT7  

 ALMG promulga lei que autoriza transferência direta de valores do acordo com a Vale aos municípios 
https://bit.ly/3ehIBzH  

 Apesar de crescimento, taxa de desemprego ainda é recorde em Minas Gerais https://bit.ly/3xRFR3K  
 
  Rádio Espacial 105,5 FM 

 Fiemg aponta que recursos do acordo com a Vale podem gerar aumento no PIB de Minas https://bit.ly/3ek3tGO  
 
  G1 

 Comissão da Câmara faz reunião para discutir atualização das regras de uso e ocupação do solo em Divinópolis 
https://bit.ly/2VHPjsz  

 
  Diário do Rio Doce 

 SIMEVAL e SENAI promovem cursos de inspeção de componentes e programação de CLP https://bit.ly/3hFd398  
 
  Por dentro de tudo 

 Minas desponta na oferta de vagas na área de tecnologia, mas faltam profissionais qualificados 
https://bit.ly/3wCoMcH  

 
  Cooxupé 

 Café: a indústria que movimenta a economia, a história e o coração dos mineiros https://bit.ly/36BeMpK  
 
  Mais Vertentes 

 Tiradentes: Centro Cultural Yves Alves retorna suas atividades após hiato na pandemia https://bit.ly/3kh9NlX  
 
  TV Paranaíba 

 Desenvolvimento da indústria dá fôlego a outros segmentos na pandemia https://bit.ly/36xQ89o 
 

  Folha de S. Paulo 

 Bolsonaro promete redução de imposto de diesel e games https://bit.ly/3r7hFYT  

 Antecipar dose e vacinar adolescentes rompe pacto nacional, diz Queiroga https://bit.ly/3yXrX0s  

 Câmara aprova projeto que limita supersalários https://bit.ly/3edI8i4  

 CPI da Covid recorre ao Supremo e obtém aval para agir contra silêncio sistemático https://bit.ly/3xEVonN  

 Relator alivia IR para empresas e deixa rombo de R$ 30 bilhões https://bit.ly/3kgw1EM  

 Reduzir tarifa do Mercosul é atraso, diz Ministro argentino https://bit.ly/3eigeS6  

 Quem é André Mendonça, indicado por Bolsonaro para vaga no Supremo https://bit.ly/2U8IQGA  
 

  O Estado de S. Paulo 

 'Sairemos da pandemia com nova visão do País' https://bit.ly/3kgwhDK  

 Volkswagen Caminhões vende modelo elétrico para gigantes Coca-Cola e JBS https://bit.ly/3ekbH1t 

 Com vetos, Bolsonaro sanciona MP da Eletrobras https://bit.ly/36zpqNB  
 

  O Globo 

 Texto põe fim à dedução por vale-alimentação https://bit.ly/3kjcXWu 
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